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Tot mai multe amenințări 

O planetă 7 miliarde de oameni  

Resurse limitate 



PRINCIPALELE RISCURI 

Fenomene meteo și temperaturi 
extreme 

Pierderea biodiversității 

Poluarea aerului, solului și apei 

Încălzirea globală 

Riscuri economice asociate 
tranziției către emisii reduse de 
CO2 

DEGRADAREA MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR ESTE CEA 

MAI MARE AMENINȚARE LA ADRESA SECURITĂȚII 

GLOBALE 
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WORLD ECONOMIC FORUM - GLOBAL RISKS REPORT 

DAVOS, 2018  

 

 



PROIECTIE ROMANIA   
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CMIP5 for Romania, end of century: 

Emission 
Scenario: 

rcp 

Temp. - annual Temp.  - summer Prc . - annual Prc . - summer 

8.5 +4.5°C (+/-0.5) 
 

+5.5°C (+/-0.5) 
 

-7% (+/-8) -22% (+/-8) 
 

6.0 +3°C(+/-0.5) +4°C (+/-0.5) -2.5% (+/-5) -18% (+/-10) 

2.6 +1.2°C (+/-0.5) +1.7°C (+/-0.5) -0%(+/-5) 
 

-2,5% (+/-5) 
 

-> strongly increasing drought event frequency/intensity for rcp 8.5/6.0 ! 

Matthias Lüdeke 
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SOLUȚII LA NIVEL GLOBAL PE TERMEN SCURT ȘI 

MEDIU 
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ECONOMIE LINIARĂ VS ECONOMIE CIRCULARĂ 
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ECONOMIA CIRCULARĂ

ECONOMIA LINIARĂ

RESURSE DEȘEURI

IA FABRICĂ ARUNCĂ

DEȘEURI

RESURSE

ECONOMIA CIRCULARĂ

ECONOMIA LINIARĂ

RESURSE DEȘEURI

IA FABRICĂ ARUNCĂ

DEȘEURI

RESURSE



ECONOMIE LINIARĂ VS ECONOMIE CIRCULARĂ 
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https://vimeo.com/263474543 

https://vimeo.com/263474543


EDUCAȚIA – CHEIA PENTRU SCHIMBAREA LUMII 

 

 

EDUCAȚIA ESTE 

CEA MAI PUTERNICĂ ARMĂ PE 

CARE O POȚI FOLOSI PENTRU A 

SCHIMBA LUMEA!  

  

 

NELSON MANDELA  
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EDUCATIA SPRIJINĂ DEZVOLTAREA 

DURABILĂ ÎN ROMÂNIA 
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PROMOVĂM EDUCAȚIA ECOLOGICĂ DIN 2011 
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PRIMUL PROIECT DE CONȘTIENTIZARE A 

SCHIMBĂRILOR CLIMATICE 

#1 

Lansat în 2014 în parteneriat 

cu Ambasada Republicii 

Federale Germania, 

Ambasada Marii Britanii si 

Reprezentanta Comisiei 

Europene in Romania 

#2 

Informarea și educarea cu 

privire la efectele 

schimbărilor climatice și 

sfaturi concrete pentru 

reducerea emisiilor de CO2 

#3 

Prima broșură pe tema 

schimbărilor climatice 

distribuită în școlile din 

România 
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#4 

Competiții de biking, quizz-uri 

și proiecte de reducere a 

amprentei de carbon 

 

#5 

2 evenimente speciale în 

2014 și 2016 la care au 

participat peste 5000 de 

persoane 

O comunitate online de 

15.000 de fani 

#6 

Aplicație mobile ce 

integrează un calculator al 

amprentei personale de 

carbon 

 



CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE 

ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 50/50 
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Proiectul 50 – 50  își propune implicarea autorităților locale 

în promovarea metodelor practice de creștere a eficienței 

energetice în rândul comunității 

50% din suma 

economisită - 

unitatea de 

învățământ 

50% din suma 

economisită - 

autoritatea locală 



CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE 

ÎN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT 50/50 

#1 

Proiect pilot inițiat în 2015 în 

6 școli (4 din București, 1 la 

Brașov și 1 la Techirghiol) și 

implementat în 20 de școli 

#2 

Consumul responsabil al 

resurselor  și eficiență 

energetică 

Protejarea climei 

Economie de bani 

 

#3 

Potențial de reducere a facturii 

la energie doar prin 

îmbunătățirea 

comportamentului elevilor 
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#4 

Măsuri practice privind 

reducerea consumului 

energetic și lecții deschise 

despre schimbări climatice, 

consumul resurselor, reciclare 

și eficiență energetică  
 

#5 
Economie de cca 4-10% pe an 

80.000 kWH căldură 

8.000 kWh electricitate 

25 t CO2 

5000 euro 

 

 

#6 

Replicarea comportamentului 

elevilor și profesorilor și 

acasă!  
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https://vimeo.com/263472837 

https://vimeo.com/263472837


PROGRAME DEDICATE  

PENTRU PRIMARII 
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Programul își propune implicarea activă 

a autorităților locale în colectarea 

selectivă a deșeurilor electrice și a 

celor de baterii și acumulatori și în 

promovarea în rândul populației a unui 

comportament responsabil 



#1 

Proiect pilot inițiat în 2017 și 

implementat în 20 de 

primarii 

#2 

Organizarea serviciului de 

colectare selectiva a 

deseurilor electrice si a celor 

de baterii si acumulatori cf. 

OUG 5/2015 si 

HG1132/2008 

#3 

Realizarea de campanii de 

educare si informare la nivelul 

cetatenilor in ceea ce priveste 

efectele negative ale 

deseurilor electrice si de 

baterii 
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#4 

Organizarea campaniilor de 

colectare a deseurilor electrice 

si de baterii provenite din 

gospodariile particulare 
 

#5 

Dotarea cu infrastructura 

specifica necesara pentru 

colectarea selectiva a DEEE si 

DBA cu titlu gratuit 

 

#6 

Call center dedicat pentru 

preluarea comenzilor de 

colectareș colectare, transport 

si predare spre reciclare a 

DEEE si DBA 

PROGRAME DEDICATE  

PENTRU PRIMARII 
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VĂ MULȚUMESC PENTRU ATENȚIE! 

 

 

 

 

 

Elena Gaspar 

Project Manager Asociația Environ 

 

elena.gaspar@environ.ro 
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