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TEMA SIMPOZIONULUI : „ECONOMIA VERDE – PROVOCĂRI PENTRU EDUCAŢIE”
Simpozionul regional adresat profesorilor va constitui un bun prilej pentru diseminarea şi promovarea
rezultatelor activităţilor cadrelor didactice, stabilirea elementelor de conexiune între discipline, aplicabilitatea strategiilor
didactice şi a informaţiei dobândite, promovarea unui comportament prietenos cu mediul înconjurător, stimularea motivaţiei
pentru reciclare şi optimizare a materialelor reciclabile şi deprinderea unor abilităţi de comunicare şi socializare.
ARGUMENT :
Problema mediului, a ocrotirii acestuia, este o necesitate dată de situaţia tot mai gravă cu care se confruntă
planeta, mai ales din cauza faptului că intervenţia nocivă a omului, din inconştienţă sau nepăsare, îi afectează fiecare
părticică.Suntem conştienţi că problemele de mediu sunt urgente şi trebuie abordate de întreaga comunitate, dar ca dascăli
considerăm că educaţia trebuie să fie o parte integrantă a soluţiei datorită mijloacelor directe şi indirecte de acţiune asupra
tinerelor generaţii, cei care vor popula lumea viitorului.
Prin acţiuni de conştientizare, de informare şi sensibilizare asupra necesităţii păstrării unui mediu curat şi a
promovării unei conduite care să-l protejeze şi prin utilizarea unor strategii didactice adecvate vârstei celor pe care dorim să-i
formăm în spiritul ecologic, putem reuşi ceea ce legile adesea nu reuşesc: să implicăm comunitatea în soluţionarea
problemelor de mediu. Şcoala reprezintă un veritabil mijloc de acţiune în formarea generaţiilor viitoare, pe termen lung
aceasta putând forma o schimbare de atitudine a elevilor în special şi a oamenilor în general asupra modului cum poate fi
ocrotită natura.
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Promovarea activităţilor ecologice şi de protecţia mediului
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LET US BRING EUROPE TOGETHER FOR HERITAGE
Profesor Poştovei Cătălina Ileana,
Colegiul Economic Buzău
Societatea actuală se schimbă rapid, zonele urbane devin tot mai răspândite. Tehnologia consumului este încorporată întrun ritm rapid și la vârste mai tinere. Rețelele sociale creează un context al realității virtuale, în care fiecare noutate este
rapid adoptată, devine tendință și este generalizată. În același timp, globalizarea economică, piețele mondiale, firmele
multinaționale, lucrătorii transnaționali și criza regională și integrarea promovează un cadru în care se așteaptă ca oamenii
să se mute mai des de la locurile lor de naștere la locații diferite.
Dar identitatea este un concept complex cu diferite elemente și perspective. În acest proiect vrem să ne concentrăm
în mod special pe acele elemente care, astăzi, nu sunt abordate atât de frecvent de modul nostru modern de viață: natura și
patrimoniul cultural. Natura este întotdeauna luată în considerare, suntem într-adevăr familiarizați cu ea atunci când suntem
copii, dar de obicei se estompează pe măsură ce noi crestem și noi interese ne umplu viața: prieteni, tehnologii, sport, lucrări
... Această lipsă de luare în considerare a mediului și a spațiilor naturale se reflectă în problemele globale cu care ne
confruntăm astăzi: schimbările climatice și încălzirea globală, pierderea biodiversității, poluarea solului și a apei, incendiile,
deșertificarea.
Trebuie să luăm măsuri și să fim conștienți de importanța a Naturii este un element cheie în procesul de rezolvare
a acestor probleme. De asemenea, lipsa contactului cu Natura începe să fie considerată o parte a problemelor de
comportament pe care copiii noștri le suferă astăzi. Tulburarea de deficit de natură, expresie folosită în cartea lui Richard
Louv din 2005, "Ultimul copil în pădure", atrage atenția asupra faptului că petrecem tot mai puțin timp în aer liber,
determinând unele consecințe asupra propriului comportament adult și, bineînțeles, asupra copiilor noștri. Patrimoniul
cultural este, de asemenea, demn de atenție. De obicei, ne concentrăm asupra marilor repere ale culturii și patrimoniului:
monumente faimoase, imagini și sculpturi, clădiri bine-cunoscute. În acest proiect ne propunem să valorificăm toate
resursele culturale, materiale și ne-materiale la nivel local care, fiind niște repere ale civilizației, ne ajută și să explicăm cine
suntem, istoria noastră și idiosincrasia noastră.
Parteneri în acest proiect sunt: IES Nosa Señora dos Ollos Grandes-Lugo/ Spania, Istituto di Istruzione Superiore "G.
Galilei"- Avezzano/ Italia, Powiatowe Centrum Ksztalcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce- Wieliczka/ Polonia,
Druskininku Ryto gimnazija- Druskininkai/ Lituania, Colegiul Economic Buzau- buzău/ România.
Obiectivele pe care ni le-am propus: determinarea interesului elevilor noștri cu privire la patrimoniul natural și cultural al
oamenilor, în special în Europa și înțelegerea modului în care patrimoniul ne-a influențat identitatea și valorile;
conștientizarea importanței mediului ca element esențial în viața noastră, explorând cunoștințele, evaluarea și aprecierea
acestuia, identificând riscurile care îi amenință integritatea și importanța sa ca resurse esențiale, economice, sociale,
culturale și spirituale, în vederea utilizării durabile a acestora; punerea în practică de noi instrumente metodologice care
folosesc ca punct de plecare resursele naturale și culturale locale și care să permită o abordare holistică și multidisciplinară
a activității educaționale într-un mod deschis, flexibil și coordonat care să permită învățarea competențelor secolului
XXI; explorarea potențialului unei expuneri mai mari la patrimoniul natural și cultural asupra nivelului de stimă
de la nivelul elevului și a inteligenței sociale și emoționale și, prin urmare, reducerea conflictelor, promovarea
coexistenței și a armoniei și contribuția la reducerea abandonului școlar; promovarea

creativității și antreprenoriatului ca atitudini necesare pentru promovarea și evaluarea mediului și a
patrimoniului cultural material și imaterial.
Dintre rezultatele dorite putem menționa: logoul proiectului, filme, prezentări despre patrimonial
cultural material și imaterial, postere, pliante, broșuri de promovare a patrimoniului cultural, metodologie
destinată profesorilor în scopul dezvoltării de lecții și activități destinate patrimoniului cultural, jurnalul de
proiect, reviste și broșuri.
În cadrul proiectului am gândit una dintre activități pentru a determina influența mediului natural asupra
personalității elevilor. Iată planul lecției.
Poate mediul natural în care trăim să ne definească personalitatea/ identitatea?
Număr elevi

28

Tipul activității

Activitate ce se desfășoară în sala de clasă

Obiective

Identificarea importanței pe care mediul natural o deține în dezvoltarea noastră ca indivizi.

Competențe
necesare

Soft skills
Creativitate
Lucru în echipă
Competențe IT

Competențe
dezvoltate

Creativitate
Lucru în echipă
Competențe IT
Analiza

Timp

100 minute

Method

Nonformal game

Materiale
necesare

Hârtie

Tehnologie
utilizată

Calculatoare

Descrierea
activității

Ca punct de pornire elevii vor reflecta timp de câteva minute la mediul natural și influența lui
asupra propriei persoane. Vor fi postate pe perete/ tablă cartonașe cu elemente ale mediului
natural: apă, aer, sol, animale, plante, păsări, munți, ape, dealuri, câmpii, păduri, lacuri etc.

Markere

Conexiune Internet

Întrebarea la care trebuie să își răspundă fiecare: Care este legătura mea cu mediul natural?
Elevii vor răspunde la această întrebare, pe o foaie de hârtie individual.
Apoi se vor forma grupuri de câte 4 și vor confrunta rezultatele.
Fiecare grup va face o prezentare cu rezultatele obținute cu ajutorul computerului.
Sarcina finală este de a realize o revistă cu opiniile și poveștile lor.
Operaționalizare

Se reflect asupra rezultatelor fiecărui grup.
Revista realizată reprezintă un mod de evaluare a activității.

COMBATEREA POLUĂRII
Profesor Ionescu Maria
Colegiul Economic - Râmnicu Vâlcea

Datorită legislației, tehnologiei și renunțării treptate la utilizarea combustibililor fosili cu capacitate de
poluare mare în multe țări, calitatea aerului s-a îmbunătățit în Europa în ultimele decenii. Cu toate acestea,
există în continuare un număr mare de persoane care sunt afectate în mod negativ de poluarea aerului, îndeosebi
în orașe. Având în vedere complexitatea acestui aspect, combaterea poluării aerului impune luarea unor măsuri
coordonate la mai multe niveluri. Pentru a asigura implicarea cetățenilor, este esențial ca acestora să li se
furnizeze informații de actualitate într-un mod accesibil. Indicele european privind calitatea aerului, lansat
recent, realizează exact acest lucru. Îmbunătățirea calității aerului nu ar aduce beneficii doar sănătății umane,
ci ar contribui și la abordarea schimbărilor climatice.
În Europa, calitatea aerului s-a îmbunătățit în mod considerabil din momentul în care Uniunea
Europeană și statele sale membre au introdus politici și măsuri privind calitatea aerului în anii '70. Emisiile de
poluanți atmosferici provenite din multe dintre sursele majore, de exemplu transport, industrie și generarea de
energie electrică, sunt reglementate în prezent și, în general, sunt în scădere, însă nu întotdeauna conform
așteptărilor. Concentrațiile mari de poluanți atmosferici continuă să aibă un impact semnificativ asupra sănătății
europenilor, efectul cel mai nociv fiind cauzat de pulberile în suspensie și de dioxidul de azot.
Cel mai recent raport anual privind calitatea aerului al Agenției Europene de Mediu relevă faptul că majoritatea
oamenilor care trăiesc în orașele europene sunt încă expuși la niveluri ale poluării atmosferice considerate
nocive de Organizația Mondială a Sănătății. Potrivit raportului, concentrațiile de pulberi fine în suspensie au
cauzat 428 000 de decese premature în 41 de țări europene în 2014, dintre care aproximativ 399 000 în UE-28.
Proasta calitate a aerului are și un impact economic considerabil, ducând la creșterea costurilor
medicale, la reducerea productivității lucrătorilor și provocând daune solului, culturilor, pădurilor, lacurilor și
râurilor. Cu toate că poluarea aerului este deseori asociată cu vârfuri și episoade de poluare, expunerea pe
termen lung la doze mai mici constituie o amenințare și mai gravă la adresa sănătății umane și a naturii.
Reducerea poluării aerului contribuie la combaterea schimbărilor climatice
Este posibil ca dioxidul de carbon să fie cel mai important factor care determină încălzirea globală și
schimbările climatice, însă nu este singurul. Mulți alți compuși gazoși sau particule, cunoscuți sub denumirea
de „poluanți cu efect nociv asupra climei”, influențează cantitatea de energie solară (inclusiv căldură) reținută
de Pământ.
De exemplu, metanul reprezintă un poluant extrem de puternic cu efect nociv asupra climei, precum
și un poluant atmosferic legat de activitățile agricole, strâns legat de producția animală și de consumul de carne.
Pulberile în suspensie constituie un alt poluant cu impact asupra schimbărilor climatice și a calității aerului.

În funcție de compoziție, acestea pot avea un efect de răcire sau de încălzire asupra climei locale și
globale. De exemplu, carbonul negru, unul dintre compușii particulelor fine în suspensie și un rezultat al arderii
incomplete a combustibililor, absoarbe radiațiile solare și infraroșii din atmosferă și, prin urmare, are un efect
de încălzire.
Măsurile luate pentru reducerea emisiilor de poluanți cu ciclu de viață scurt cu efect nociv asupra
climei, precum carbonul negru, metanul, ozonul sau precursori ai ozonului, aduc beneficii atât sănătății
umane, cât și climei.
Gazele cu efect de seră și poluanții atmosferici provin din aceleași surse de emisii. În consecință, se pot obține
beneficii potențiale, inclusiv reducerea costurilor, prin limitarea emisiilor de gaze cu efect de seră sau a
poluanților atmosferici Cu toate acestea, în trecut au fost promovate anumite măsuri care ar fi trebuit să aducă
beneficii, printre altele, schimbărilor climatice, care au avut însă un impact negativ neintenționat asupra calității
aerului. De exemplu, multe țări au promovat utilizarea vehiculelor diesel, însă s-a dovedit ulterior că acestea
emit niveluri ridicate de poluanți atmosferici.
În mod similar, promovarea arderii materialului lemnos regenerabil în unele zone ale Europei a
condus, din păcate, la niveluri ridicate de particule în suspensie în aer la nivel local. Trebuie să învățăm din
aceste exemple și să ne asigurăm că toate consecințele măsurilor pe care alegem să le punem în aplicare sunt
înțelese corect și sunt luate în considerare.
Legăturile dintre schimbările climatice și calitatea aerului nu se limitează la poluanții obișnuiți
eliberați în atmosferă și proveniți din aceleași surse. Și schimbările climatice pot agrava problemele legate de
poluarea atmosferică. În multe regiuni din lume, se preconizează că schimbările climatice vor afecta condițiile
meteorologice locale, inclusiv frecvența valurilor de căldură și episoadele atmosferice stagnante. Este posibil
ca o cantitate de lumină mai mare și temperaturile mai ridicate nu doar să prelungească perioadele în care
nivelurile de ozon sunt ridicate, ci să și agraveze concentrațiile maxime de ozon. Acestea nu sunt, cu siguranță,
vești bune pentru unele părți ale Europei, care se confruntă cu episoade frecvente de niveluri excesive de ozon
troposferic.
Poluarea atmosferică nu se manifestă la fel peste tot în lume. În atmosferă sunt eliberați diferiți
poluanți dintr-o mare varietate de surse. Transportul rutier, agricultura, termocentralele, industria și
gospodăriile sunt cele mai mari surse de poluanți atmosferici din Europa. Odată ajunși în atmosferă, acești
poluanți se pot transforma în poluanți noi și se pot răspândi. Elaborarea și punerea în aplicare a unor politici de
abordare a acestei complexități nu sunt sarcini ușoare.
Având în vedere diversitatea surselor în ceea ce privește răspândirea geografică și activitatea economică,
trebuie să se ia măsuri la diferite niveluri, de la nivel local la nivel internațional. Convențiile internaționale pot
viza reducerea cantității de poluanți eliberate în atmosferă, însă în absența măsurilor locale — precum
campaniile de informare, eliminarea din orașe a vehiculelor cu capacitate de poluare mare și deciziile de
planificare urbană — nu vom reuși să valorificăm toate beneficiile eforturilor noastre. De asemenea, această
diversitate înseamnă că nu există o soluție universală pentru poluarea aerului. Pentru a reduce expunerea și
efectele nocive ulterioare, autoritățile trebuie să își adapteze măsurile pentru a reflecta factorii locali, precum
surse, demografie, infrastructură de transport și economie locală.

Poluarea poate avea consecințe grave asupra sănătății. Eforturile UE se concentrează pe prevenirea
poluării și pe stabilirea unui preț pe poluare – astfel încât întreprinderile să își asume răspunderea pentru
acțiunile lor.
În fiecare an, sute de mii de europeni mor prematur pentru că respiră un aer poluat. Industria,
transporturile și încălzirea locuințelor contribuie la poluarea aerului; de aceea am elaborat măsuri care să
stopeze poluarea înainte de a se produce efectiv.

Un aer mai curat aduce beneficii sănătății umane si schimbărilor climatice.
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IMPACTUL DEȘEURILOR ASUPRA MEDIULUI
Profesor Popescu Costinela,
Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații “Gheorghe Airinei”,București
În general, ca urmare a lipsei de amenajări și a exploatării deficitare, depozitele de deșeuri se număra printre
obiectivele recunoscute ca generatoare de impact și risc pentru mediu și sănătatea publică.
Principalele forme de impact și risc determinate de depozitele de deșeuri orășenești și industriale, în
ordinea în care sunt percepute de populație, sunt:
●
●
●
●

modificări de peisaj și disconfort vizual;
poluarea aerului;
poluarea apelor de suprafață;
modificări ale fertilității solurilor și ale compoziției biocenozelor pe terenurile învecinate.

Poluarea aerului cu mirosuri neplăcute și cu suspensii antrenate de vânt este deosebit de evidentă în
zona depozitelor orășenești actuale, în care nu se practică exploatarea pe celule și acoperirea cu materiale inerte.
Scurgerile de pe versanții depozitelor aflate în apropierea apelor de suprafață contribuie la poluarea
acestora cu substanțe organice și suspensii.
Depozitele neimpermeabilizate de deșeuri urbane sunt deseori sursa infestării apelor subterane cu nitrați
și nitriți, dar și cu alte elemente poluante. Atat exfiltrațiile din depozite, cât și apele scurse pe versanți
influențează calitatea solurilor înconjurătoare, fapt ce se repercutează asupra folosinței acestora.
Scoaterea din circuitul natural sau economic a terenurilor pentru depozitele de deșeuri este un proces ce
poate fi considerat temporar, dar care în termenii conceptului de “dezvoltare durabilă”, se întinde pe durata a
cel puțin două generații dacă se însumează perioadele de amenajare (1-3 ani), exploatare (15-30 ani), refacere
ecologică și postmonitorizare (15-20 ani).
În termeni de biodiversitate, un depozit de deșeuri înseamnă eliminarea de pe suprafața afectată acestei
folosințe a unui număr de 30-300 specii/ha, fără a considera și populația microbiologică a solului. În plus,
biocenozele din vecinătatea depozitului se modifică în sensul că:
În asociațiile vegetale devin dominante speciile ruderale specifice zonelor poluate;
●
unele mamifere, păsări, insecte părăsesc zona, în avantajul celor care își găsesc hrană în gunoaie
(șobolani, ciori).
●

Deși efectele asupra florei și faunei sunt teoretic limitate în timp la durata exploatării depozitului,
reconstrucția ecologică realizată după eliberarea zonei de sarcini tehnologice nu va mai putea restabili echilibrul
biologic inițial, evoluția biosistemului fiind ireversibil modificată. Actualele practici de colectare transport
/depozitare a deșeurilor urbane facilitează înmulțirea și diseminarea agenților patogeni și a vectorilor acestora:
insecte, șobolani, ciori, câini vagabonzi.

Deșeurile, dar mai ales cele industriale, constituie surse de risc pentru sănătate datorită conținutului
lor în substanțe toxice precum metale grele (plumb, cadmiu), pesticide, solvenți, uleiuri uzate.
Problema cea mai dificilă o constituie materialele periculoase (inclusiv nămolurile toxice, produse
petroliere, reziduuri de la vopsitorii, zguri metalurgice) care sunt depozitate în comun cu deșeuri solide
orășenești. Aceasta situație poate genera apariția unor amestecuri și combinații inflamabile, explozive sau
corozive; pe de altă parte, prezența reziduurilor menajere ușor degradabile poate facilita descompunerea
componentelor periculoase complexe și reduce poluarea mediului.
Un aspect negativ este acela că multe materiale reciclabile și utile sunt depozitate împreună cu cele
nereciclabile; fiind amestecate și contaminate din punct de vedere chimic și biologic, recuperarea lor este
dificilă.
Problemele cu care se confruntă gestionarea deșeurilor din România pot fi sintetizate astfel:
●

depozitarea pe teren descoperit este cea mai importantă cale pentru eliminarea finală a acestora;

●

depozitele existente sunt uneori amplasate în locuri sensibile (în apropierea locuințelor, a apelor de
suprafața sau subterane, a zonelor de agrement);

●

depozitele de deșeuri nu sunt amenajate corespunzător pentru protecția mediului, conducând la poluarea
apelor și solului din zonele respective;

●

depozitele actuale de deșeuri, în special cele orășenești, nu sunt operate corespunzător: nu se
compactează și nu se acoperă periodic cu materiale inerte în vederea prevenirii incendiilor, a răspândirii
mirosurilor neplăcute; nu există un control strict al calității și cantității de deșeuri care intră pe depozit;
nu exista facilități pentru controlul biogazului produs; drumurile principale și secundare pe care circulă
utilajele de transport deșeuri nu sunt întreținute, mijloacele de transport nu sunt spălate la ieșirea de pe
depozite; multe depozite nu sunt prevăzute cu imprejmuire, cu intrare corespunzătoare și panouri de
avertizare.

●

terenurile ocupate de depozitele de deșeuri sunt considerate terenuri degradate, care nu mai pot fi
utilizate în scopuri agricole; la ora actuală, în România, peste 12000 ha de teren sunt afectate de
depozitarea deșeurilor menajere sau industriale;

●

colectarea deșeurilor menajere de la populație se efectuează neselectiv; ele ajung pe depozite ca atare,
amestecate, astfel pierzându-se o mare parte a potențialului lor util (hartie, sticlă, metale, materiale
plastice);

Toate aceste considerente conduc la concluzia ca gestiunea deșeurilor necesită adoptarea unor măsuri specifice,
adecvate fiecărei faze de eliminare a deșeurilor în mediu. Respectarea acestor măsuri trebuie sa facă obiectul
activității de monitoring a factorilor de mediu afectați de prezența deșeurilor.
BIBLIOGRAFIE:
1.https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth_ro

2.https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/sea_basins/black_sea
3.https://ec.europa.eu/maritimeaffairs/sites/maritimeaffairs/files/docs/body/swd_20156_enf

IMPORTANȚA BIODIVERSITĂȚII
Profesor Popescu Constantin Adrian,
Colegiul Tehnic de Poștă și Telecomunicații “Gheorghe Airinei”, București
“Biodiversitate” este denumirea varietății de ecosisteme (capitalul natural), de specii și de gene
din lume sau dintr-un anumit habitat. Ea este esențială pentru starea de bine a oamenilor, deoarece oferă servicii
care susțin economiile și societățile noastre. De asemenea, biodiversitatea este esențială pentru serviciile
ecosistemice – serviciile pe care le furnizează natura –, cum sunt polenizarea, reglarea climei, protecția
împotriva inundațiilor, fertilitatea solului și producerea de alimente, combustibili, fibre și medicamente.
În prezent asistăm însă la un declin constant al biodiversității, cu consecințe profunde pentru lumea
naturală și pentru starea de bine a oamenilor. Principalele cauze ale acestui declin sunt modificările aduse
habitatelor naturale de către sistemele intensive de producție agricolă, de construcții, de carierele de exploatare
minieră, de exploatarea excesivă a pădurilor, oceanelor, râurilor, lacurilor și solurilor, de speciile alogene
invazive, de poluare și, într-o măsură din ce în ce mai mare, de schimbările climatice globale. Rolul uriaș pe
care îl are biodiversitatea în asigurarea durabilității lumii și a vieților noastre face ca declinul ei continuu să fie
cu atât mai îngrijorător.
Nu putem trăi izolați de natură. Jim Leape consideră ariile protejate ca fiind coloană vertebrală a naturii si a
vieții economice.
Ecologiștilor li se reproșează uneori că sunt mai preocupați de buna stare a planetei decât de nevoile locuitorilor
ei. De ce să protejăm mediul si să salvăm speciile aflate in pericol, când păturile sărace (sunt cel puțin trei
miliarde de oameni care trăiesc cu mai puțin de trei dolari pe zi) se confruntă cu o criză a hranei fără precedent?
Ca să nu mai vorbim despre cei un miliard de oameni care nu au acces la apa potabilă.
Pe scurt, de ce e atât de importantă biodiversitatea?
Biodiversitatea este rețeaua complexă a vieții care ne susține pe noi toți. Nu putem trăi izolați de natură.
Protejarea biodiversitatii nu înseamnă doar sa salvăm specii sau habitate. Înseamnă să asigurăm accesul la apă
și hrană ne ajutăm astfel pe noi înșine să facem față celor mai grave efecte ale schimbărilor climatice.
Pe biodiversitate se bazează întreaga noastră rezervă de hrană. Recifele de corali si iarbă de mare produc peștii
pe care noi ii mâncăm. Păsările și insectele ne polenizează recoltele. Și, desigur, recoltele au la origine plantele.
Oamenii au depins întotdeauna de biodiversitate, dar in secolul acesta va trebui mai mult ca niciodată să ne
protejăm recoltele de boli, secete si alte efecte ale schimbărilor climatice. Dacă permitem dispariția alimentelor
de bază, cum ar fi orezul, porumbul si grâul, riscăm să ne confruntăm cu o criză a recoltelor in viitor, cu toate
ca există cercetari recente care arată că deja trei sferturi dintre speciile agricole de pe pământ au disparut. Numai
in America Centrală, mai mult de jumatate dintre speciile sălbatice de porumb au dispărut în ultimele patru
decenii. Schimbările climatice ne afecteazaă deja capacitatea de a cultiva hrana

Cultivatorii de grâu din Australia, de exemplu, au fost forțați să-și mute terenurile din cauza secetei, iar in India
terenurile agricole pentru orez din zona de coastă au devenit aride din cauza apei mării.
Ecosistemele sănătoase ne ajută, de asemenea,să ținem piept schimbărilor climatice intr-un mod direct. Valurile
care erodează țărmurile insulelor Seychelles s-au dublat ca mărime si forța si se preconizează că se vor dubla
din nou în urmatorii zece ani. Ariile naturale protejate, precum recifele de corali sau pădurile de mangrove, pot
atenua chiar și cele mai grave efecte ale furtunilor din zonele de coastă. În alte părți ale planetei, pădurile joacă
un rol crucial in prevenirea inundațiilor și a alunecărilor de teren. Defrișările sunt principala cauză a inundațiilor
și alunecărilor de teren care au devastat Insulele Filipine in 2004, dar și a inundațiilor de pe râul Yangtze, care
au condus la moartea a 3.000 de oameni in 1998.
Biodiversitatea are și alte beneficii importante. Pădurile si zonele umede sunt o sursa vitală de apă. Aproape o
treime din cele mai mari orașe din lume se bazează pe ariile naturale protejate pentru apa potabilă. Poluarea si
defrișarea amenintă deja sursele de apă potabilă a mai mult de un miliard de oameni, iar până in 2050 se
estimează că numărul va crește până la 2,8 miliarde. Biodiversitatea este vitală și pentru sănătatea noastră.
Jumatate din medicamentele existente provin din plante. Mai mult de două treimi dintre oamenii care trăiesc în
Africa Sub-sahariana folosesc ierburi tradiționale si plante medicinale pentru îngrijirile medicale.
Acum șase ani, participanții la Conventia Diversitatii Biologice au promis să reducă rata pierderii
biodiversitatii până în 2010. Nu sunt pe drumul cel bun în îndeplinirea acestui obiectiv. Biodiversitatea este in
continuu declin. Cei mai de încredere indicatori ai stării planetei, Indexul Planeta Vie si Amprenta Ecologica,
arată că în decurs de mai puțin de două generații biodiversitatea globală a scăzut cu 27%, în timp ce consumul
depășește cu o pătrime capacitatea de regenerare a Pământului.
Ariile protejate constituie o parte importantă din soluția la această problemă. În acest sens, unele țări au adoptat
măsuri ferme pentru a-și extinde rețelele de arii protejate. Guvernul Braziliei, de exemplu, s-a angajat să
protejeze 50 de milioane de hectare din Amazon (o suprafață egală cu cea a Franței) și deja a parcurs mai mult
de jumătate din drumul spre atingerea obiectivului.
Însa aceste acțiuni trebuie să fie întarite de altele, în Amazon si oriunde în lume. În fond, succesul va sta în a
face din conservarea biodiversitatii o prioritate nu numai pentru ministerele mediului, dar și pentru ministerele
agriculturii, pădurilor, ale pescuitului si finanțelor. La urma urmei, succesul este vital nu numai pentru sănătatea
mediului înconjurator, dar și pentru economie si chiar pentru supraviețuirea noastră.

PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL
SĂ NE CUNOAŞTEM ORAŞUL !
Profesor învățământ primar Ţendea Camelia Florina
Şcoala Gimnazială „Horea, Cloşca şi Crişan”
Brad, Jud. Hunedoara
TIPUL OPŢIONALULUI:opţional la nivelul disciplinei „Cunoaşterea mediului”
CLASA : a II-a
DURATA : 1 an şcolar

ARGUMENT
În dezvoltarea interesului şi lărgirea orizontului de cunoaştere al elevilor, precum şi pentru trecerea de
la abstract la concret, rolul important îl deţine mediul apropiat.
Cunoaşterea orizontului local înseamnă pentru elevi, contactul direct cu natura, cu locurile de joacă, cu dealurile
sau câmpiile care înconjoară localitatea, cu drumul ce duce la şcoală, sau la bunici- locuri dragi, care mai târziu
le vor trezi frumoase amintiri.
Opţionalul „Să ne cunoaştem oraşul!” propune o tematică atractivă şi variată oferind de nenumărate ori
posibilitatea de a părăsi spaţiul restrâns al sălii de clasă, în favoarea observării directe a naturii, a formelor de
relief, a vegetaţiei şi vieţuitoarelor specifice zonei.
Cunoştinţele dobândite de elevi în cadrul acestui opţional, contribuie la întărirea fundamentului pe care se vor
clădi mai târziu cunoştinţe despre geografia patriei.
Prin activităţile şi temele propuse, elevii vor înţelege că au anumite obligaţii faţă de cadrul natural, faţă de cei
care contribuie la înfrumuseţarea şi păstrarea frumuseţilor ţării.
Considerăm că pentru a înţelege cu adevărat geografia ţării, trebuie să se cunoască mai întâi
caracteristicile locului natal, ale cărui elemente se regăsesc în sufletul fiecărui copil şi care trebuie scoase la
lumină şi valorificate. Studiul opţionalului propus reprezintă deci un început pentru cunoaşterea ulterioară a
judeţului şi apoi a ţării.
„ Nu e numaidecât obligatoriu să te duci prea departe, dacă te plimbi, şi să fugi de oraşul tău, pe care de cele
mai multe ori nici nu l-ai văzut...datoria fiecăruia este să-şi înveţe punctul pe care stă, oraşul în care trăieşte,
ţara...”(Tudor Arghezi, Cu bastonul prin Bucureşti) .
OBIECTIVE CADRU:

1.Dezvoltarea capacităţii de explorare a realităţii din mediul înconjurător apropiat;
2.Înţelegerea şi utilizarea în comunicare a unor termeni specifici, în decrierea realităţii din mediul înconjurător;
3.Formarea şi dezvoltarea unui comportament de protejare şi conservare a mediului natural.

Printre activităţile de învăţare ce se pot derula în cadrul unui astfel de opţional ar fi : activităţi de observare a
casei, grădinii, străzii;
- drumeţii, excursii în localitate şi în împrejurimile localităţii;
- identificarea formelor de relief;
- realizare de desene, lucrări practice, machete cu elementele observate în mediul apropiat;
- colecţii de plante, ierbare, insectare,recunoaşterea părţilor componente ale plantelor);
- activităţi de observare a reţelei hidrogarfice din localitate – observarea debitului unui râu din localitate, în
funcţie de anotimp, realizare de fotografii şi albume ;
-vizionare de imagini cu aspecte din viaţa localităţii din trecut (aşezări, transport, ocupaţii, vestimentaţie);
plantare de pomi şi flori fructiferi;
- înregistrare de casete video/audio cu scenete, idei, sloganuri, „ Oraşul nostru- cartea de vizită”;
CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII

a. Locul natal
b. Elemente ale mediului natural
c. Apele din localitate

-Aşezare.Vecini.
-Forme de relief:câmpii,lunci,dealuri,munţi
- Ape curgătoare
- Ape stătătoare
d.Vegetaţia şi animalele din localitate - Asemănări şi deosebiri între plante şi animale
- Influenţa factorilor de mediu asupra florei şi faunei
e. Clima ţinutului natal
- Modificări ale temperaturii în funcţie de anotimp
f. Locuitorii şi ocupaţiile lor
- Activităţi specifice locuitorilor zonei
g. Puncte turistice din oraş
- Naturale
- Monumente istorice
- Rezervaţii naturale
h. Transportul în localitate
- Mijloace de transport în trecut şi prezent
i Protejarea localităţii

- Acţiuni care dăuneaza mediului natural
- Activităţi de protejare a localităţii.

TEME POSIBILE

1 .Casa şi strada mea.Cartierul.Emblema cartierului.Instituţii importante din oraş.
Emblema oraşului.
2. Câmpiile.Luncile.Dealuri.Munţi
Influenţa fenomenelor naturale asupra reliefului local.
3. Apele oraşului în cele patru anotimpuri.
4. Zonele verzi,parcurile, pădurile locului natal.
Animale sălbatice specifice zonei.
Animale ocrotite de lege.
Animale de la grădina zoologică din localitate.

5. Clima în oraşul meu.Înregistrarea temperaturii în momente diferite ale zilei şi în cele patru
anotimpuri.Calendarul naturii.
6. Naţionalităţi conlocuitoare.Meseriile locuitorilor(specifice:minerit; tradiţionale:olărit,ţesut)
7. Monumente.Muzee.Lăcaşuri de cult.Curiozităţi ale naturii.Zone de agrement.
8. Transportul de ieri şi de azi în localitate
MODALITĂŢI DE EVALUARE

- Probe scrise : texte,compuneri,scrisori
- Probe practice: expoziţii de desene,
fotografii,afişe,postere.pliante,portofolii

BIBLIOGRAFIE:
1. Bran, A., (2001) - Monografia judeţului Hunedoara, Ed. Matinal, Petroşani
2. Copilu, D., ( 2002) - Predare pe bază de obiective currilare de formare. E. D. P. Bucureşti
3. Iancu, M., (1982) – Elevi, să ne cunoaştem patria!, E.D.P. Bucureşti
4. Ilie, M., (1977) – Măreţia munţilor, Ed. Albatros, Bucureşti

“SĂ NE CUNOAŞTEM JUDEŢUL !”
CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII
Predarea elementelor geografiei şi istoriei locale
Profesor Ţendea Camelia Florina
Şcoala Gimnazială “Horea, Cloşca şi Crişan”
Brad, jud. Hunedoara
TIPUL OPŢIONALULUI: opţional la nivelul ariei curriculare „Om şi societate”
DENUMIREA OPŢIONALULUI „ Să ne cunoaştem judeţul!”
CLASA : a III-a
DURATA : 1 an şcolar

ARGUMENT
Curriculum-ul opţional

„Judeţul HUNEDOARA - elemente de geografie şi istorie locală” se

adresează elevilor din învăţămîntul primar de la clasa a III- a, care în opinia mea trebuie să cunoască mai
multe date despre istoria şi geografia locală, înainte de a învăţa noţiuni de nivel naţional. În acest mod, trecerea
spre disciplina ce se predă în clasa a IV-a, „Geografia României”, din aceeaşi arie curriculară, se face gradual,
pe baza unor elemente esenţiale pe care elevii le învaţă în cadrul disciplinei propuse. Prin urmare, generic
vorbind, scopul este familiarizarea elevilor cu aspectele geografice din orizontul apropiat, precum şi
dezvoltarea de capacităţi, deprinderi de a cerceta şi întocmi referate, mini-lucrări ştiinţifice, toate cu scopul de
a cunoaşte cât mai bine spaţiul, pentru majoritatea, natal.
Un argument în plus este relativa individualizare a judeţului Hunedoara, prin existenţa, pe teritoriul său,
a fostelor capitale ale statului Dacia şi provinciei Dacia Romană, care sunt prezentate drept factor esenţial în
dezvoltarea ulterioară a civilizaţiei în acest spaţiu. De asemenea, numeroasele monumente reprezentative –
cetăţi, biserici de zid din secolele XIV – XV, Castelul Corvineştilor (singurul castel medieval românesc, Bran
fiind considerat cetate), Parcul Naţional Retezat, primul din ţară (1935) pot face obiectul unui studiu mai
aprofundat, care cu siguranţă va ajuta îneţelegerea ulterioară a cunoştinţelor predate în cadrul disciplinelor
conexe.
Opţionalul are în vedere actualizarea evoluţiei fenomenelor naturale, problematica actuală a vieţii
sociale şi economice, toate privite într-o strânsă legătură. El explică şi exemplifică, în orizontul local, concepte
de geografie fizică şi regională, de geografie umană şi economică, urmărind integrarea sa în aria curriculară
„Om şi societate”.

Competenţe generale
- Situarea corectă în spaţiu şi timp;
-

Perceperea şi reprezentarea spaţiului geografic local;

-

Observarea şi descrierea elementelor din mediul geografic local;

- Descrierea corectă a realităţii înconjurătoare;
Cunoaşterea şi utilizarea unor elemente de limbaj specifice geografiei cu aplicabilitate în planul
geografiei locale;
Crearea şi dezvoltarea unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor om-mediu înconjurător;
Perceperea integrală a elementelor şi a fenomenelor din mediul geografic local;
Formarea unui comportament constructiv pentru cunoaşterea şi protecţia mediului;

-

VALORI ŞI ATITUDINI
Competenţele generale şi specifice care se formează în urma parcurgerii acestui curs, prin procesul
educaţional centrat pe geografie, au la bază şi promovează următoarele valori şi atitudini:
•
•
•
•

Atitudinea pozitivă faţă de cunoaştere, natură, istorie,societate;
Curiozitate pentru explorarea naturii, a forţelor care pot periclita viaţa din imediata vecinătate;
Respectul pentru diversitatea naturală şi umană cât şi pentru trecutul şi prezentul ţinutului natal;
Conservarea şi ocrotirea mediului de viaţă din orizontul local;
STRUCTURA PROGRAMEI DE OPŢIONAL
OBIECTIVE CADRU

1. Perceperea şi reprezentarea spaţiului geografic local
2. Situarea corectă în spaţiu şi timp

3. Observarea şi descrierea elementelor mediului geografic local; sesizarea relaţiilor dintre elementele
componente ale mediului.
4. Cunoaşterea şi utilizarea unor elemente de limbaj specifice geografiei cu aplicabilitate în planul geografiei
locale.
5. Crearea şi dezvoltarea unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor om-mediu înconjurător.

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI ŞI ÎNVĂŢARE

1. Perceperea şi reprezentarea spaţiului geografic local
2. Situarea corectă în spaţiu şi timp

Competenţe specifice

La finalul anului şcolar, elevii vor fi
capabili:
1.1. să recunoască principalele forme de
relief din orizontul apropiat;
1.2. să localizeze elementele din spaţiul
geografic local;
1.3. să recunoască, să citească şi să
interpreteze semnele convenţionale prin
care sunt simbolizate pe harta judeţului
condiţiile naturale;

Activităţi de învăţare

Pe parcursul anului şcolar se recomandă
următoarele activităţi:
- exerciţii de recunoaştere în natură;
- colecţionarea de imagini, schiţe cu
formele de relief observate;
- localizări, recunoaşteri folosind harta
municipiului Brad şi a judeţului
Hunedoara;
- exerciţii de reducere la scară, folosind
simbolurile proprii localităţilor, apelor,
formelor de relief;
- elaborarea unui plan al zonei;

1.4. să se orienteze în teren

- exerciţii de orientare în teren după
repere naturale sau folosind busola;

1.5. să reprezinte în plan elemente ale
mediului înconjurător.

- modelarea principalelor forme de relief;

3.Observarea şi descrierea elementelor mediului geografic local; sesizarea relaţiilor dintre
elementele componente ale mediului.

Competenţe specifice
2.1. să observe dirijat elementele mediului
geografic local;

2.2. să folosească proceduri de înregistrare a
elementelor din orizontul local;

2.3. să identifice şi să descrie corect elemente
din spaţiul geografic local în complexitatea
lor;

Activităţi de învăţare
- observaţii în natură;
- completarea unor fişe de observaţii;
- exerciţii pe harta fizică a judeţului
Hunedoara de poziţionare a principalelor
forme de relief existente;
- selectări şi clasificări de date din calendarul
naturii;
- expuneri pe baza unor grafice, ilustraţii,
diagrame a evoluţiei cantităţii de precipitaţii,
vînturilor, regimului termic al aerului, etc. în
orizonul local;
- expuneri şi eseuri pe baza unui plan;

2.4. să identifice limite şi altitudini minime
sau maxime din spaţiul geografic local.

- expoziţii de desene, schiţe, fotomontaje cu
tematică geografică locală;
- întocmirea unor proiecte de îngrijire a
mediului înconjurător apropiat, a parcului

4.Cunoaşterea şi utilizarea unor elemente de limbaj specifice geografiei cu aplicabilitate în planul
geografiei locale.

Competenţe specifice
3.1. să construiască enunţuri simple despre
fenomene şi procese geografice observate;

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE

- exerciţii de redactare după un plan de idei
simplu;
- formulări de întrebări şi răspunsuri pe baza
unui fapt studiat;

3.2. să realizeze corelaţii între unităţile de
relief şi evoluţia ambientului local;

- comentarea unor fenomene şi procese
geografice observate;

3.3. să folosească elemente de limbaj specific
ştiinţelor geografice în expuneri, citirea şi
interpretarea hărţilor;

- analizarea unor materiale documentare şi
cartografice care descriu orizontul local;

3.4. să sesizeze şi să aplice unele legături
vizibile între realităţile lumii înconjurătoare.

- dezbateri pe grupe de elevi;
- formulări de întrebări şi răspunsuri în
cadrul unor concursuri geografice.

5. Crearea şi dezvoltarea unui comportament favorabil ameliorării relaţiilor om-mediu înconjur
Competenţe specifice
4.1. să deducă evoluţia plantelor şi animalelor
din ecosistemul local;

4.2. Să evidenţieze repartiţia vegetaţiei şi a
faunei în funcţie de climă şi relief, în strânsă
corelaţie cu impactul produs de activitatea
umană din zona municipiului Brad;

4.3. să exemplifice spaţii nepoluante;

Activităţi de învăţare
- întocmirea unui proiect de protecţie a
mediului geografic local;
- acţiuni de curăţare, depoluare a unor
teritorii din orizontul apropiat;
- efectuarea unor experienţe simple care
evidenţiază calitatea apelor, aerului, solului
din mediul geografic local;
- activităţi de valorificare a unor materiale
refolosibile;

- plantarea de arbuşti, flori;
4.4. să arate care sunt activităţile umane care
conduc la ridicarea gradului de poluare a zonei - realizarea de albume fotografice, care să
oraşului Roman;
ilustreze starea ambientală locală;

4.5. să compare pe baza unor experienţe
care sunt principalele caracteristici ale
apelor şi aerului din ambientul local;

- redactarea unor texte, eseuri în care să
precizeze efectele pozitive şi negative ale
acţiunii omului asupra mediului;

4.6. să adopte o atitudine civică de
ocrotire faţă de mediul înconjurător şi să
propună măsuri de ameliorare.

- participare la activităţi de depoluare,
la sesiuni de comunicări ale elevilor pe
problematica mediului şi a orizontului
local.

CONŢINUTURI
I. Cum ne orientăm?
1.Puncte cardinale.
2.Mijloace de orientare (naturale, busola)
3.Planul clasei. Planul şcolii.
II. Locul natal
1.Satul. Comuna. Oraşul.
2. Unde este situată localitatea mea?
III. Elemente ale mediului geografic
1.Relieful.
2. Apele judeţului.
3.Clima judeţului.
4. Solurile.
IV. Flora şi fauna judeţului
1.Vegetaţia şi fauna.
2. Animale dispărute din judeţul meu.
3.Ocrotirea naturii.

V. Populaţia judeţului
1. Locuitorii şi ocupaţiile lor.
2.Ocupaţii străvechi specifice zonei.
VI. Economia judeţului
1.Agricultura.
2. Industria.
3.Transporturile în judeţ.
VII.Turismul
1.Locuri istorice în judeţ.
2.Rezervaţii naturale din judeţ.
3.Zone turistice.
VIII. Evenimente şi personaje din istoria judeţului
1.Originea denumirii judeţului Hunedoara.
2.Dacii şi romanii
3.Iancu de Hunedoara
4.Horea, Cloşca şi Crişan
5. Avram Iancu
IX.Viaţa culturală a judeţului Hunedoara
1.Zone folclorice
2.Serbări şi târguri
3.Manifestări folclorice, etnografice şi istorice

APLICAŢII ŞI EVALUARE

•

Lucrul cu hărţi şi fişe de observaţie ;

•

Interpretarea imaginilor şi textelor

•

Aplicaţii în orizontul local - drumeţii, excursii ;

•

Descrierea şi redarea unei realităţi observate;

•

Referate despre oraşul natal şi împrejurimi;

•

Studiu de caz : «Cetatea Devei»

•

Portofolii : ,,Repere istorice“, ,,Oraşele judeţului“, „Parcul Naţional Retezat“;

•

Aplicarea de teste sumative de evaluare;

•

Proiecte de activităţi în parteneriat cu Muzeul Civilizaţiei Dacice şi Romane;
RESURSE MATERIALE:
•

Albume, reviste, culegeri de texte geografice, ghiduri, pliante ale judeţului;

•

Postere, planşe, vederi;

•

Diapozitive, DVD;

•

Planul oraşului Brad;

•

Harta judeţului Hunedoara;

•

Fişe de lucru individuale, pe grupe de elevi ;
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ROLUL ȘI IMPORTANȚA PROGRAMELOR ÎN DOMENIUL ECO- ETICHETĂRII.
STUDIU DE CAZ-BLUE FLAG ROMÂNIA
Profesor Dodu Silvia Patricia
Colegiul Economic „Costin C. Kirițescu”, București

În domeniul turismului, eco-etichetarea este “o metodă de standardizare a necesitaților mediului, care urmărește un set de
criterii și o verificare imparțială”1, conform definiției dată de Font. Același autor susținea că o etichetă ecologică de succes trebuie să fie
recunoscută ușor și să fie căutată atât de consumatori cât și de operatorii turistici.
Certificarea și acreditarea în privința obținerii etichetei ecologice se adresează în primul rând consumatorilor care doresc
să fie informați atunci când intenționează să achiziționeze servicii turistice în zone sau destinații care își afirmă interesul lor pentru
protejarea și conservarea mediului înconjurător.
Credibilitatea pe care o oferă eco-etichetele generează publicitate pozitivă, impune folosirea unor anumite standarde și măsuri
ecologice, promovează și afișează un logo ce aduce avantaje competitive și consolidează brandul destinațiilor în care au fost
implementate.
Există numeroase metode de certificare la nivel mondial, aplicate domeniului turismului, între care se pot enumera: Eticheta
Ecologică Europeană, Blue Flag, Green Globe 21, Green Flag, Green Key, Proiectul VISIT.
1.1.ASPECTE INSTITUŢIONALE ÎN DOMENIUL ECO-ETICHETĂRII LA NIVELUL UNIUNII
EUROPENE

Organizațiile nonguvernamentale și agențiile nonguvernamentale sunt cele care dovedesc o implicare mai puternică în aplicarea
acestor standarde ecologice, comparativ cu organismele de stat. Se dorește ca prin implementarea unor măsuri de precauție, prevenție și prin
asumarea unor metode de recuperare să se poate asigura resursele naturale generațiilor viitoare; este important să conservăm resursele pe
care ni le oferă mediul înconjurător pentru a ne putea bucura în continuare de ceea ce el are de oferit dar și pentru a putea oferi generațiilor
ce urmează aceleași privilegii de care a avut partea omenirea până astăzi. Schemele de eco- etichetare sprijină această idee a continuității
la nivel mondial.
Atenția către dezvoltarea durabilă și practicarea turismului durabil s-a manifestat înca de la începutul anilor 1990, când un număr
important de asociații de turism și grupuri de consumatori au început să militeze pentru conservarea mediului, aflat tot mai mult în pericol ca
urmare a dezvoltării economice și intensificării turismului, cu precădere în zonele de coastă, areale naturale sau zone protejate.
Cunoscându-se impactul negativ al turismului asupra mediului, s-a formulat, în timp, accepțiunea că acesta trebuie dezvoltat doar în
manieră ecologică și pe baza principiilor sustenabilității.
Din anul 1992 există preocuparea Comisiei Europene, care a venit în sprijinul consumatorilor din statele membre ale Uniunii
Europene pentru recunoaşterea produselor care nu afectează mediul înconjurător. Obiectivul general al politicii Comunităţii Europene este
legat strict de protecţia mediului. Eco-etichetarea face parte dintr-o strategie mai largă având ca scop promovarea producţiei şi consumului
durabil. În martie 2019, la nivelul UE sunt certificate 7cu EU Ecolabel 2,797 de produse și servicii, dintre acestea, numeroase se
adresează direct domeniului turismului (ex:EU Ecolabel Tourist Accomodation) sau care susțin operatorii din turism care
optează pentru utilizarea de produse ecologice.
Eco-eticheta (“EU ECOLABEL”) este o schemă de certificare voluntară menita să informeze consumatorii
europeni asupra produselor şi serviciile care nu afectează mediul înconjurător în nici un moment al existenţei lor, certificare
bazată pe studii științifice. Aceasta schemă de etichetare a apărut pentru prima data în anul 1992.

Criteriile de acordare se bazează pe studii care analizează impactul produsului/serviciului asupra
mediului de-a lungul întregului ciclu de viață, începând cu extracția materiilor prime în perioada de pre-productie și
continuând cu producția, distribuția și eliminarea finală a acestuia. Eco- eticheta se acordă în urma consultării în cadrul
Comitetului Uniunii Europene pentru Eticheta Ecologică. Membrii acestui Comitet sunt reprezentanți ai autorităților competente din
toate statele membre ale Uniunii Europene, ONG-uri cu activitatea în domeniul protecției mediului, asociații ale consumatorilor,
sindicate, producători și distribuitori. În România, Eticheta ecologică europeană este acordată de Ministerul Mediului.
Se poate aplica Eticheta Ecologică sau Eco-Eticheta atât pentru produse cât şi pentru servicii, cu excepția produselor
alimentare, băuturilor, produselor farmaceutice şi a produselor medicale. În prezent, criteriile au stabilit un număr de 25 categorii de
produse care sunt eligibile pentrua obține Eco-Eticheta.
1.2. PROGRAMUL BLUE FLAG

Pe lângă schema de etichetare ecologică pentru produse și servicii turistice, eticheta ecologică europeană, în turism putem
menționa și schema de etichetare Blue Flag, ca fiind unul dintre cele mai importante programe de etichetare a plajelor și zonelor
portuare existente la nivel mondial.
Blue Flageste o certificare acordată anual de către Fundaţia Mondială de Educatie pentru Mediu (FEE) plajelor şi porturilor de
agrement care îndeplinesc criteriile legate de calitatea apei, siguranţă, educaţie şi managementul mediului. El reprezintă un simbol al
protecţiei mediului, de atragere a turistilor din afara graniţelor care caută cu predilectie aceste plaje, deoarece Blue Flag se bucură de o
largă recunoaştere internaţională.
Blue Flag a apărut înca din anul 1987 sub auspiciile Fundației pentru Educație și Mediu din Europa, dar care, din 2001, a devenit
un program international prin aderarea altor țări de pe alte cotinente4. Plajele care dețin aceasta distincție oferă garanția unei protecții
deosebite pentru vizitatorii acesteia, fapt ce le conferă o mare căutare în rândul turiștilor și a operatorilor turistici. Obiectivele Blue Flag
sunt asigurarea și promovarea curățeniei și a securității plajelor și porturilor de agreement, informarea autorităților locale, a agențiilor de
turism și a publicului larg cu privire la necesitatea de protecție a mediului înconjurător.5
Concesionarii plajelor şi porturilor de agrement care primesc „Blue Flag” au beneficii certe:
prezenţa pe harta mondială a localităţilor cu plaje „Blue Flag”, posibilitatea utilizării acestui simbol pentru promovarea plajei la nivel
local, naţional şi internaţional, ȋn vederea atragerii unui număr cât mai mare de turişti.
Acordarea Steagului Albastru se face de către Juriul European la propunerea comitetelor naţionale, pe baza a 29 criterii care pot
fi grupate în patru domenii: Calitatea apei, Managementul corespunzător al mediului, Securitate, servicii şi dotări, Educaţie şi
informare privind mediul înconjurător.
Dacă o ţară doreşte să înceapă să desfăşoare programul Blue Flag, aceasta trebuie să identifice o organizaţie potrivită care să
preia sarcina operator naţional Blue Flag. Pentru a acceptată această organizaţie trebuie să fie non-profit, non-guvernamentală,
independentă, cu obiective precum educaţia şi protecţia mediului.
În România, în 2019, deținem doar 3 plaje certificate Blue Flag, cuprinse în zona Mamaia-Năvodari: Vega Vintage Beach
(certificată din 2007), Marina Regia Beach (certificată din 2015) și Phoenicia Beach (certificată din 2017), în timp ce, tot în acest an,
Grecia deține 486 plaje certificate, iar Bulgaria 13 plaje.
Lipsa interesului pentru certificarea plajelor reprezintă, pentru țara noastră, o carență de nepermis a strategiei de dezvoltare a
turismului de litoral, concomitent cu un dezavantaj important în ceea ce privește promovarea imaginii litoralului românesc
În schimb, pentru hotelierii și prestatorii de servicii turistice de la malul mării, obținerea Eco-etichetei pentru serviciile turistice și a
distincției Blue Flag pentru plajă reprezintă garanția unor beneficii majore și avantaje competitive, datorate în special interesului tot mai
crescut al turiștilor pentru programele de tip eco- etichetă, pentru produsele și serviciilecu impact minim asupra mediului, pentru turismul
responsabil, care respect principiile dezvoltării durabile
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EDUCAȚIA ECOLOGICĂ ÎN RÂNDUL TINERILOR
Profesor Dedu Niculina
Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară „Dumitru Moțoc”,
București
Pe an ce trece, starea mediului înconjurător este din ce în ce mai îngrijorătoare: miliarde de oameni folosesc abuzând deseori - cu
bună ştiinţă sau fără - resursele naturale ale pământului. În fiecare colţ al lumii, omenii taie păduri, extrag minereuri şi resurse de energie
erodând solul de la suprafaţă, poluează aerul şi apa, produc deşeuri primejdioase. Toate aceste acțiuni au drept consecinţă degradarea
serioasă a mediului: reducere spațiilor împădurite, dispariţia speciilor, extinderea deşertului, contaminarea cu pesticide, degradarea
solurilor agricole, deteriorarea stratului de ozon, creşterea problemelor de sănătate, foametea, sărăcia şi chiar pierderea de vieţi umane,
etc.
Un vechi proverb spune că „Pământul nu este o moștenire de la înaintașii noștri ci este un
împrumut de la copiii copiilor noștri”.
Pentru a pătrunde înțelesul acestui proverb, trebuie să reflectăm asupra următoarelor întrebări: Avem oare dreptul de a
epuiza resursele naturale?
Avem oare dreptul să poluăm?
Avem oare dreptul să exploatăm mediul, contribuind astfel la dispariția unor specii?
Cu ce drept lipsim industria (alimentară, textilă, farmaceutică, etc.) de sursele biologice de producție? Nu ne dorim oare să
respirăm aer curat, să ne hrănim natural, să fim sănătoși?
Ce este de făcut?
Din dorinţa de a rezolva aceaste probleme, s-a dezvoltat o nouă ramură a educaţiei, amintită mai frecvent ca educaţie
ecologică, educaţie de mediu, educaţie pentru protecţia naturii, ecoeducaţie şi, mai recent, educaţie pentru dezvoltare durabilă.
Scopul major al educaţiei ecologice este de a ajuta oamenii să dobândească cunoştinţele necesare care să le permită înţelegerea
problemelor de mediu. Aceste cunoştinţe implică însă mult mai mult decât simpla acumulare a informaţiilor, ele trebuie să contribuie la
înţelegerea acestor informaţii, urmată de dobândirea capacităţii de aacţiona responsabil.
Educaţia ecologică, trebuie să înceapă, din frageda copilărie. Aceasta contribuie la formarea conştiinţei şi a gândirii
ecologice despre natură, dar şi a formării unui comportament atent şi corect faţă de ea. Nu este suficientă o simplă informare cu privire la
mediul înconjurător, ci este important ca tinerii să-şi poată exprima idei personale şi să manifeste o atitudine legată de responsabilitatea
pe care şi-o asumă în privinţa mediului în care trăiesc. Trebuie să fie capabili să înţeleagă relaţiile existente între anumite situaţii şi să
analizeze, să sintetizeze şi generalizeze informaţiile. Este importantă rezolvarea cauzelor care au dus la o anumită situaţie şi nu a efectelor
acesteia.
Fiecare om trebuie să fie responsabil pentru impactul pe care viaţa lui îl are asupra vieţii planetei.
Educaţia pentru mediu este un mod de viaţă şi problemele acestuia nu vor fi rezolvate doar prin soluţii tehnice, ci prin înţelegerea
profundă a legăturii existente între fiinţa umană - natură - mediu de viaţă şi atitudinea individuală şi comună faţă de aceste
probleme.
Educaţia privind protecţia mediului înconjurător se adresează atât minţii cât şi sufletului tinerilor. Un rol deosebit îl prezintă
stimularea interesului şi entuziasmului acestora.
Şcoala joacă un rol major în educaţia privind mediul înconjurător, deoarece tinerii petrec o mare parte din timp aici şi pentru că este
locul unde sunt transmise cunoştinţe care au menirea de a dezvolta atitudinea pozitivă a copiilor faţă de problemele mediului
înconjurător.

În general, majoritatea copiilor din România nu au formată o educaţie ecologică - pungi, ambalaje, cutii de plastic etc. aruncate
în clase, în curtea şcolii sau pe stradă, stau mărturie lipsei de educaţie ce ar trebui să provină din familie şi să fie consolidată în instituţiile
de învăţământ.
Familia poate avea un rol important în promovarea educației ecologice. Este bine știut faptul că cei mici preiau acțiunile și
gesturile părinților care sunt un etalon pentru ei. Depinde de fiecare părinte cât de implicat poate fi, însă respectarea de către maturi a
principalelor reguli ecologice este absolut necesară.
Educaţia ecologică prin şcoală iese dincolo de şcoală, în lumea numeroasă a adulţilor cu multitudinea lor de preocupări şi
ocupaţii, dar din ce în ce mai sensibili la ceea ce ar putea afecta viitorul generaţiilor ce vin. Educaţiei ecologice nimeni nu i se va putea
sustrage, întrucât este o educaţie a tuturor. Statutul ei foarte dinamic, complex, universal, mereu înnoit şi înnoitor, este pe termen
lung, însoţind întreaga existenţă umană
Educaţia ecologică se poate realiza prin orice tip de activitate şcolară, activităţi ştiinţifice, artistice, practice, sportive sau
religioase. Pot fi organizate diverse manifestari cum ar fi: observaţii în natură, experimente, povestiri ştiintifice, desene, plimbări,
drumeţii, excursii, vizionare de diapozitive sau expuneri powerpoint, jocuri de mişcare instructiv-distractive, labirinturi ecologice,
vizitarea muzeelor, expoziții, spectacole, vizionari de emisiuni TV cu specific educaţional, concursuri.
Educaţia ecologică în şcoală şi dincolo de şcoală evaluează mereu contribuţia fiecăruia şi a grupurilor sociale în soluţionarea
problemelor grave privind gospodărirea noastră planetară, starea ei de ordine, de resurse, de sănătate.
Educaţia ecologică este o educaţie a solidarizării acţionale. Strategiile transferului şi evaluării educaţiei ecologice
acţionează între aceşti poli: observ, constat, analizez, iau măsuri. A şti trebuie să însemne şi a şti să acţionezi: sesizând, antrenând la
faptă ecologică.
Educaţia ecologică îndeamnă permanent la responsabilitate şi solidaritate, la reflecţii şi acţiune.
Satisfacţiile sale vin din iniţiativă, din pasiune și acţiune, răspunzând unui imperativ planetar.
Educaţia privind mediu înconjurător este un proces complex, de lungă durată. Rezultatele concrete pot fi observate peste câţiva
ani şi de aceea, este necesar ca procesul de educaţie să înceapă foarte devreme şi săse continue de-alungulîntreguluiciclude învăţământ.
S-a constat că atunci când sunt mici, copiii au o atitudine pozitivă faţă de mediul înconjurător, aceasta modificându-se pe măsură ce cresc
datorită influenţei exercitate de tehnologiile moderne şi modului de consum al vieţii moderne.
În mod specific, educaţia ecologică accentuează cinci obiective:
Conştientizarea: înţelegere şi sensibilitate faţă de întreg mediul şi problemele lui; le dezvoltă abilitatea de a pricepe şi de
a deosebi stimulentele, de a procesa, rafina şi extinde aceste percepţii; contribuie la folosirea acestor abilităţi noi în mai multe contexte.
Cunoaşterea: înţelegere de bază privind funcţionarea mediului, interacţiunea oamenilor cu mediul şi despre cum apar
şi cum pot fi rezolvate problemele legate de mediu.
Atitudinea: un set de valori şi sentimente de grijă pentru mediu, motivaţia şi devotamentul de a participa la menţinerea
calităţii mediului.
Deprinderile: abilităţile necesare identificării şi investigării problemelor mediului şi să contribuie la rezolvarea problemelor
acestuia.
- Participarea: experienţă în utilizarea cunoştinţelor şi abilităţilor dobândite, în vederea unor acţiuni pozitive şi bine gândite care
vor conduce la rezolvarea problemelor mediului.
Modelul european Green Package („Cutia Verde”) prevede lecţii cu tematică despre mediul înconjurator înglobate
tuturor disciplinelor şcolare (matematică, fizică, chimie, limbă maternă etc.) este considerat a fi cel mai potrivit pentru a fi aplicat
și în țara noastră.
Adevărata educaţie ecologică îşi va atinge scopul numai atunci când elevii – cetăţenii de mâine vor fi convinşi de necesitatea
ocrotirii naturii şi vor deveni factori activi în acţiunea de conciliere a omului cu natura.

Conştientizând frumuseţea mediului local, promovând pitorescul zonei în care locuiesc, elevii vor înţelege utilitatea
acţiunilor ecologice.
Soarta viitorului vieţii în ansamblul ei depinde de gândirea şi efortul nostru de a menţine echilibrul în natură prin formarea unei
conştiinţe ecologice de sine stătătoare în rândul tinerilor în special și oamenilor în general.
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DIFERENŢE ÎNTRE MARKETINGUL TRADIŢIONAL ŞI MARKETINGUL VERDE
ÎN CONTEXTUL LUĂRII DECIZIEI
Profesor Alexe Nicoleta Monica
Colegiul Economic ”Costin C. Kirițescu”, București
Pentru a pune în evidenţă locul mediului în marketingul ecologic vom aborda mai întâi unele
aspecte din marketingul tradiţional. În marketingul tradiţional mediul ambiant este perceput şi analizat pe
acelaşi nivel cu celelalte elemente ale macromediului de marketing.
Elemente implicate în luarea deciziei în marketingul tradiţional
În contextul acestui model se iau decizii referitoare la:
-planificare (ce să fie făcut şi de ce ?)
-implementare (cum, cine, unde, când să pună în aplicare planul?)
-control (măsurarea atingerii obiectivelor)
În marketingul ecologic factorii de care se ţine seama şi locul acestora în luarea deciziei se modifică. Între
cele două modele există trei diferenţe majore:
I.În sistemul tradiţional doar câţiva autori includ, ca o rutină, mediul ambiant ca factor în luarea
deciziilor, în schimb în cel de-al doilea model plasarea ecosistemelor este deliberată şi plină de sens, este
reprezentată ca şi cum ar cuprinde întregul proces de luare a deciziei. Aceasta arată rolul foarte important pe
care ecosistemele îl joacă ca un factor fizic limită în luarea deciziilor de marketing, iar conceperea strategiilor
de marketing ce prevăd impactul asupra mediului şi plata integrală a tuturor eco-costurilor este prevăzută a
deveni o procedură standard.
II. Poziţia foarte importantă este completată prin adăugarea unui al treilea criteriu în luarea
deciziilor de marketing: nevoia ca strategia de marketing să fie compatibilă cu ecosistemele. Se impune
reconceperea mixului de marketing pentru a se putea realiza compatibilitatea cu mediul.
III.Graniţele, limitele sau contextul luării deciziilor, sunt şi ele modificate având loc o extensie a
contextului luării deciziei, acesta lărgindu-se la totalitatea organizaţiilor, funcţiilor şi activităţilor incluse în
ciclul de viaţă fizică a produsului - perioada de viaţă aprodusului din stadiul de materie primă şi până în
consumul final.
Elemente implicate în luarea deciziei în marketingul ecologic
Cele două modele reprezintă o modalitate foarte potrivită în care să fie definite şi organizate
diferitele elemente care formează şi infuenţează activitatea organizaţiei.Modul de abordare a sarcinii de luare
a deciziei este acelaşi atât în marketingul tradiţional cât şi în marketingul ecologic – o secvenţialitate planificare
– implementare – control, care este obiectul a numeroase influenţe.

Dar, deşi modalitatea de abordare este aceeaşi, rezultatul deciziei poate fi mult diferit. În marketingul ecologic,
ca deosebire, apare un prim rezultat cunoscut sub numele de «dematerializare» – mai puţine resurse materiale
şi energetice sunt utilizate pentru a oferi acelaşi beneficiu pentru consumator, prin aceasta reducându-se povara
asupra ecosistemelor.
În încheierea acestei prezentări putem concluziona că dezvoltările din domeniile disciplinelor de
afaceri, eco-managementului şi marketingului ecologic, sunt o reflexie a preocupărilor amplificate legate de
mediu, a faptului că firmele sunt puse în faţa unei noi provocări care priveşte întreaga societate şi, chiar dacă
realizează sau nu acest lucru, vitală vieţii pe Pământ.
Produsul ecologic – conceptualizare
Un astfel de produs “posedă atribute ecologice, ce nu sunt altceva decât factori ce vor conduce
la îmbunătăţirea managementului deşeurilor create în mod deliberat prin deciziile referitoare la cum sunt
fabricate produsele, din ce sunt făcute, cum funcţionează, cât timp pot fi utilizate, cum sunt distribuite, cum
sunt folosite si cum sunt eliminate cînd se încheie procesul de consum sau de utilizare. Aceste decizii
operaţionalizează strategiile de prevenire a poluării (P2) şi recuperare a resurselor (R2) şi, în acest mod, conduc
la reducerea costurilor ecologice.
Ecoprodusul poate fi considerat “acel produs care răspunde cererii consumatorilor şi, în acelaşi
timp, armonizează interesele acestora pe termen scurt, mediu şi lung”sau “acel produs sau serviciu ale cărui
performanţe de mediu în general, sunt în mod semnificativ mai bune decât în cazul unui produs convenţional.”
Totuşi, pentru majoritatea produselor ecologice aceste interese pe termen scurt nu se văd, nu există
sau nu pot fi sesizate.În cele mai multe cazuri atributele ecologice sunt intangibile, invizibile şi prezintă o
importanţă secundară pentru consumatori.
Ele nu reflectă principalul beneficiu, cel imediat, care constituie de fapt principalul motiv pentru
care produsul este cumpărat. Mai degrabă, aceste caracteristici reflectă nevoile ecosistemelor pe termen lung
şi, în cele din urmă, generează creşterea calităţii vieţii pentru consumatori. Pur şi simplu, consumatorii nu
cunosc sau chiar nu sunt interesaţi de aceste atribute ecologice, întrucât ele nu sunt prezente în forma
produsului şi nici nu le influenţează funcţionarea. O astfel de situaţie este şi cea a aluminiului reciclat, spre
exemplu, folosit pentru realizarea de noi ambalaje şi care conduce la o economie de energie de 95%, dar acest
lucru nu poate fi remarcat în noul produs ca un atribut cu importanţă imediată pentru consumator.
WorldwatchInstitute oferă informaţii privind economiile de energie şi în cazul utilizării altor materiale
reciclate.
Tabelul 1. Economii de energie obţinute prin trecerea la folosirea materialelor reciclate în producerea unor
materii prime :
Material
Aluminiu
Cupru
Plastic
Oţel
Plumb
Hârtie

Economii (%)
95
85
80
74
65
64

(SursaHalweil B., Mastny L., Starea Lumii 2004)

În destul de puţine cazuri atributele ecologice reprezintă trăsături majore ale produsului.Spre exemplu,
produsele Deja Shoe ale unei companii americane sunt realizate folosindu-se şi componente din cauciuc
reciclat; totuşi beneficiul imediat pentru consumator, rezultat din cumpărarea pantofilor la fabricarea cărora sa folosit cauciuc reciclat, este cel mult unul emoţional.
Este foarte dificil ca acest impact al atributelor ecologice asupra consumatorului, mai degrabă
subtil, indirect, ce s-ar putea traduce într-o viitoare îmbunătăţire a calităţii vieţii, să fie înţeles şi apreciat în
momentul cumpărării
Putem spune că de aici este generată una dintre cele mai importante probleme de rezolvat în
marketingul ecologic, şi anume, nevoia de a educa pieţele, consumatorii orientaţi spre obtinerea beneficiilor pe
termen scurt, imediate, în legătură cu beneficiile pe termen lung ce sunt aduse de atributele ecologiceale
produselor.
În funcţie de natura lor, atributele ecologice pot fi clasificate în atribute specifice produsului
şi atribute specifice proceselor ambele contribuind la ceea ce mai devreme numeam procesul de de
materializare.
Tipurile şi cantităţile de materiale utilizate, inclusiv ambalajele, durata fizică
de viaţă a produsului, fluxurile de deşeuri ce rezultă din folosirea produsului de către consumator, cât de uşor
se poate dezasambla în vederea reciclării etc. sunt tot atâtea exemple de caracteristici ecologice ce ţin de produs.
Deci putem concluziona, pornind de la aceste două tipuri de atribute, că produse
ecologice sunt şi cele obţinute ca urmare a utilizării eficiente a resurselor implicate în producerea lor, şi
produsele care permit într-o anumită proporţie reciclarea, şi cele care utilizează resurse sau materii prime
disponibile în cantităţi mari în locul celor rare sau materii prime obţinute prin reciclare, şi, de asemenea, cele
care generează fluxuri mai mici de deşeuri atât în urma realizării cât şi a consumului. Atunci, când vorbim de
produsul ecologic, includem în mod necesar şi ambalajul precum şi accesorile.Astfel, un produs convenţional
poate deveni ecologic ca urmare a unor caracteristici sau modificări ale ambalajului sau produselor secundare,
care sunt absolut necesare sau facilitează utilizarea/consumul produsului principal.
Reducerea materialelor folosite pentru ambalaje sau produse auxiliare este realizată cu succes
de McDonalds, aşa cum arată exemplul de mai jos Milkshake-ul oferit de McDonalds care este oferit însoţit de
paie mai uşoare, prin reducerea cu 20% a conţinutului de hârtie, realizându-se în acelaşi timp o îmbunătăţire a
performanţei ecologice şi o economie anuală de aproximativ 1 milion de dolari. Pe ansamblu, în 2002
McDonalds a cheltuit pentru materiale reciclate pentru ambalaje peste 460 de milioane de dolari, ambalajele
cu conţinut mai scăzut de materiale, utilizate în Statele Unite şi Europa, au reprezentat alte 7,75 milioane de
lire sterline, care pot fi considerate “produse absolut verzi”, spre exemplu, echipamentele folosite pentru
reducerea poluării industriale, cât şi produsele care contribuie la reducerea daunelor actuale sau viitoare asupra
mediului, care pot fi numite “produse relativ verzi”.
Referindu-ne, în continuare, la cea de-a treia definiţie a produsului verde, menţionatămai sus,
trebuie făcute două precizări.
În primul rând, conceptul de produs verde este văzut ca fiind relativ, întrucât pot exista “nuanţări” privind
performanţele de mediu.

Având în vedere acest caracter relativ, apare cu claritate necesitatea ca pieţele acestor produse să
fie îndeaproape controlate prin legistaţie şi monitorizate de mass-media, grupuri de presiune şi consumatori
pentru a fi evitate abuzurile.
În al doilea rând, este vorba de performanţe care trebuie să capete semnificaţie pentru acţionarii
companiilor care oferă pe piaţă aceste produse “verzi”, pentru întreaga societate, dar mai ales pentru
consumatori, întrucât recunoscând caracteristicile ecologice ca importante ei vor cumpăra aceste produse,
generânddezvoltarea pieţelor acestor produse.
Deci, formarea şi dezvoltarea cererii pentru produseecologice presupune conştientizarea
consumatorilor printr-o permanentă comunicare între firmăşi piaţă, astfel încât să aibă loc transformarea
comportamentului obişnuit al consumatorului într-unul responsabil.
Dar se pune întrebarea, pentru a spune că un produs este ecologic trebuie săprivim numai
atributele produsului în cauză?
Există specialişti care susţin că este necesar să existe o vedere mai largă în ceea ce priveşte calitatea
ecologică a unui produs.
Astfel, ar trebui să fie avut în vedere produsul total, în care se includ toate activităţile organizaţiei
carecontribuie la obţinerea produsului. Privind din acest punct de vedere, putem spune că un
produsconvenţional poate deveni un produs “verde” fără a fi realizată nici un fel modificarecaracteristicilor
sale tangibile. Un produs poate deveni ecologic ca urmare a schimbărilor în cadrul activităţii producătorului,
un exemplu putându-l constitui British Telecom.
Cumpărarea unui aparat telefonic realizat de British Telecom (BT) este aparent cumpărarea
produs convenţional.Totuşi, BT este o companie care are o clară politică ecologică, astfel ea şia transformat întregul parc auto într-unul ce foloseştedrept combustibil benzina fără plumb, a trecut la
utilizarea hârtiei reciclate, a etanşeizat toate sistemele de aer condiţionat pentru a preveni scurgerile de
clorofluorocarburi (CFC), sponsorizează programe naţionale de reciclare etc. Deci, BT poate să susţină şi prin
schimbările în cadrul companiei calitatea “verde” a activităţii şi produselor sale.
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ENERGIA ALBASTRĂ
Profesor Bucur Viorica
Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Constanţa

Este bine cunoscută preocuparea pentru protejarea şi conservarea mediului afectat de activităţile
antropice, chiar dacă acestea pornesc de la satisfacerea unor nevoi existente în societate. Aceste preocupări
fiind cunoscute deja, vă propun o temă relativ nouă, care vizează valorificarea potenţialului mărilor şi
oceanelor, concretizată la nivel european în Blue Growth Strategy, prezentată la Bruxelles la data de
31.03.2017.
Strategia privind „creşterea albastră” vizează dezvoltarea durabilă a întregului sector marin şi
maritim. Aceasta recunoaşte importanţa mărilor şi oceanelor pentru economia Europei, precum şi potenţialul
lor de inovare şi dezvoltare. Elaborată de responsabilii de politică maritimă integrată, ea contribuie la atingerea
obiectivelor strategiei Europa 2020 pentru o creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii. Economia
„albastră” furnizează 5,4 milioane de locuri de muncă şi o valoare adăugată brută de aproape 500 de miliarde
de euro pe an. Strategia identifică totuşi o serie de domenii în care este loc de maibine.
ENERGIA MARINĂ

Potenţialul energiei marine este uriaş. Dacă numai 10% din el ar fi folosit pentru generarea de electricitate, ar
acoperi o parte semnificativă din necesarul de electricitate la nivel mondial.
Sursele de energie marină posibile şi sistemele de conversie sunt împărţite în trei mari grupuri: 1.Energia
mareelor (folosirea potenţialului energetic al diferitelor niveluri ale mării creat de efectul
de maree sau utilizând direct energia curenţilor mareici);
1.

Energia valurilor (provocată de efectul vântului asupra mării);

2.
Energia termală a oceanelor (folosirea unui ciclu termodinamic între temperatura apei de suprafaţă şi
temperatura din adâncuri).
În ultimii zeci de ani au fost construite o serie de dispozitive şi echipamente pentru convertirea
energiei marine, dar numai câteva dintre ele au devenit prototipuri la scară reală şi au fost gata de testare pe
mare. O excepţie este La Rance (Franţa), o uzină electrică ce foloseşte energia mareelor şi care funcţionează
de peste 40 de ani. În afara energiei mareelor, alte feluri de energie marină sunt testate, însă unele variante se
închid chiar imediat după calculele teoretice. În plus, mai multe decât problemele tehnice sunt cele economice.
În ziua de astăzi, costul producerii energiei marine nu poate concura cu cel al energiilor regenerabile sau al
celor tradiţionale. Mai mult decât atât, de regulă este dificil să obţii finanţarea proiectului, din pricina riscului
de distrugere asociat condiţiilor meteorologice. Cele mai importante tehnologii asociate conversiei energiei
marine sunt: energia mareelor (uzinele electrice convenţionale şi cele care strâng energia curenţilor mareici),
energia valurilor (tehnologii amplasate pe uscat, la ţărm, dar şi dispozitive în largul mării) şi energia termală a
oceanelor prin sisteme de conversie.

ENERGIA MAREELOR

Energia mareelor este reprezentată de energia înmagazinată în ocean, produsă prin combinarea unor efecte:
✓

efectul gravitaţional al Soarelui şi Lunii,

✓

rotaţia Pământului,

✓

diferenţele de adâncimi ale oceanelor, vechile contururi ale continentelor,

✓

înclinaţia axei de rotatie a Pământului.

Cu câteva secole în urmă, energia mareelor era folosită pentru stocarea apei, folosindu-se energia potenţială prin care
se punea în mişcare un sistem de roţi. Primele echipamente din secolul XX au folosit încă acest sistem, dar energia potenţială a avut o
aplicaţie diferită. Apa înmagazinată în timpul fluxului de barajul unui estuar este eliberată pentru a pune în functiune o turbină generând
electriciate – este exemplul uzinei La Rance din Franta. Un dezavantaj important al acestui tip de energie este costul mare. Necesită un timp
mare de construcţie (între 5 şi 15 ani) şi trebuie luat în seamă şi impactul asupra mediului produs de schimbările regimului hidrodinamic.
Alt factor negativ este distanţa mare între uzinele electrice şi utilizator, faptul că necesită linii de transmisie lungi. Avantajul mare îl constituie
costul mic de operare şi întreţinere (mai mic de 5%) şi marea disponibilitate (peste 95%), cu un număr mare de grupuri de turbine generatoare.
Exemple ale unor astfel de instalaţii sunt Uzina Electrică Kislaya (Kislogubskaya, Marea Albă, Rusia), ce utilizează o turbină de 0,4 MW
şi a început să funcţioneze ca uzină pilot în 1968. Este cea de-a doua uzină în lume de acest fel. Altă centrală este plasată pe coasta de est a
Canadei, laestuarul fluviului Annapolis, la Bay of Fundy, unde turbina a început să funcţioneze în 1984.
Toate aceste aspecte nefavorabile determina multe ţări să nu investească în asemenea uzine.
ENERGIA VALURILOR

Valurile oceanelor sunt produse de efectul vântului (datorită energiei solare) ce suflă la suprafaţa apei. Valurile se deplasează
cu o viteză ce depinde de lungimea de undă, deci nu există perfecţiune în mersul valurilor. Amplitudinea, energia şi direcţia de deplasare a
valurilor variază pe parcursul anului. Energia unui val depinde de direcţia de deplasare, adâncimea mării, etc. şi este direct proporţională cu
pătratul amplitudinii şi cu perioada cu care se deplasează. O perioadă mare (7-10 s) cu o amplitudine de 2 m poate avea mai mult de 40-50
kW/m. La fel ca multe alte energii regenerabile, energia valurilor nu este egal distribuită pe glob – între 30 şi 60 grade latitudine, în ambele
emisfere, este localizată cea mai mare densitate de energie.
ENERGIA TERMALĂ A OCEANELOR (OTEC)

Energia termală a oceanelor are în vedere ciclul termodinamic între temperaturile reci ale apei din adâncuri şi apa caldă de la suprafaţă. Se
estimează că întreaga cantitate de energie solară absorbită anual de către oceane este echivalentă cu de 4.000 de ori cererea de energie la
nivel mondial pe aceeaşi perioadă. Principala problemă în ce priveşte acest gen de energie regenerabilă este că diferenţa de temperatură între
apa caldă şi cea rece să fie de cel puţin 20 grade Celsius. Cu cât este mai mare diferenţa de temperatură, cu atât mai bine, iar această cerinţă
poate fi satisfăcută doar în zonele tropicale şi ecuatoriale pe tot parcursul anului. Eficienţa sistemelor care utilizează energia termală este
destul de redusă. Conversia ideală ce foloseşte ciclul termodinamic între 26°C şi 4°C este doar de 8% şi, din cauza pierderilor, ajunge
în final la 3-4% eficienţă. În afară de dificultăţile amintite, sunt necesare sisteme de conducte lungi, care să transporte apa rece de la 1.000
m adâncime, poate chiar mai mult. Totuşi, sistemele OTEC pot fi folosite şi pentru producerea de apă rece, producerea de hidrogen, mări
cultura şi desalinizarea apei. De aceea, în unele insule, această metodă ar putea fi o alternativă faţă de energia convenţională. Există două
sisteme de conversie a energiei termale, cicluri deschise (experimentat la Natural Energy Laboratory of Hawaii) şi cicluri închise
(insula Nauru)

