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Introducere 
 

 

Te-ai întrebat vreodată de ce în ultima perioadă au loc tot mai multe inundații și 
înzăpeziri sau de ce verile au devenit atât de instabile ori de toride? 

Ți-ai pus problema ce s-ar întâmpla dacă ghețarii s-ar topi rapid? Unde s-ar revărsa 
toată apa rezultată din topirea lor? Câți oameni ar putea fi afectați și cum? Câte 
specii de plante sau de animale ar avea de suferit? 

Te-ai gândit că încălzirea globală ar putea diminua rezervele de apă dulce ale Terrei 
şi că viața noastră ar putea fi o continuă luptă pentru supraviețuire? 

Îți poți imagina cum ar fi ca tornadele și uraganele să fie parte din cotidianul nostru? 

Știi că cei de vârsta ta sunt printre cei mai vulnerabili la efectele schimbărilor 
climatice? 

Dacă până acum nu ți-ai pus aceste întrebări, este timpul să afli mai mult despre 
schimbările climatice și modul în care fiecare dintre noi ne putem implica în 
combaterea lor sau ne putem adapta la acestea. 

 

===============//=================== 

 

Manualul de aplicaţii este destinat elevilor din ciclul gimnazial şi a fost conceput în 
cadrul proiectului Tinerii Ambadasori în Lupta cu Schimbările Climatice [iulie 2014 – 
decembrie 2015], implementat de către Fundaţia TERRA Mileniul III în parteneriat 
cu Asociaţia Prietenii Pământului Galaţi şi Asociaţia Floarea Reginei Sinaia. 
Proiectul este finanţat prin granturile SEE 2009 – 2014, în cadrul Fondului ONG în 
România. 

Manualul de aplicaţii introduce elevii în domeniul schimbărilor climatice, accentul 
punându-se pe relaţia bivalentă dintre acestea, pe de o parte şi agricultură, deşeuri, 
energie, păduri şi transport, pe de altă parte. Acest manual a fost conceput pe baza 
experienţei acumulate de cele trei organizaţii, membre ale Reţelei de Acţiune pentru 
Climă România (RAC-RO), şi se află la cea de a treia revizuire.  

Informaţiile prezentate în acest manual nu prezintă caracter exhaustiv, diferite 
aspecte putând fi îmbunătăţite.  

Eventualele observaţii privind conţinutul acestui material le puteţi trimite la adresa 
de e-mail: office@terramileniultrei.ro pentru a fi luate în considerare la următoarea 
ediție. 

mailto:office@terramileniultrei.ro
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Context general 

 
 
,,Agricultura înseamnă rasism vegetal. Când morala creştină va triumfa, vom uda cu aceeaşi pietate, şi 
spinul, şi măslinul.”  

Valeriu Butulescu 

Agricultura, privită din punct de vedere practic, are ca obiect cultura plantelor și creșterea 
animalelor în vederea obținerii unor produse alimentare și a unor materii prime necesare 
(indispensabile) pentru dezvoltarea rasei umane. În cursul evoluţiei sale, omul a descoperit 
că hrana se poate procura nu doar prin vânătoare, pescuit ori culegerea diferitelor fructe, 
seminţe, plante medicinale, ci şi prin cultivarea plantelor din seminţe (sau din butaşi) şi prin 
domesticirea şi creşterea în captivitate a unor animale. Astfel, agricultura a reprezentat 
principalul vector al dezvoltării omenirii, asigurând atât necesarul de hrană, cât şi 
conjunctura specifică dezvoltării sociale.  

Creşterea demografică a determinat mărirea suprafeţelor terenurilor agricole, ceea ce a 
condus inevitabil la intensificarea despăduririlor la nivel mondial. Se estimează că în urmă cu 
8.000 – 10.000 de ani, înainte de apariţia agriculturii, pădurile globului ocupau circa 40% din 
suprafaţa uscatului, ceea ce înseamnă aproximativ 6 miliarde hectare. 

 
Agricultura este afectată direct de fenomene meteorologice extreme, iar efectele lor 
negative, nu pot fi minimalizate sau ignorate. În România, efectele schimbărilor climatice se 
reflectă în mod evident în modificările privind regimul temperaturilor şi precipitaţiilor, 
efectele asupra creşterii şi dezvoltării plantelor agricole fiind semnificative. Spre exemplu, 
doar în perioada 2001-2010, la nivel naţional temperatura medie anuală a crescut cu 

+0,4…+0,6C. În acest context, întinse suprafeţe agricole din ţara noastră sunt afectate de 
seceta frecventă, cele mai vulnerabile areale la deficitul de apă şi cu o tendinţă de aridizare 
fiind sudul Olteniei, sud-estul Moldovei şi Dobrogea.  

În ultimii ani, în România se vorbeşte tot mai mult despre agricultra ecologică. Obiectivul 
agriculturii ecologice este de a produce hrană mai curată, mai potrivită metabolismului 
uman, în deplină corelaţie cu conservarea şi dezvoltarea mediului. Unul dintre principalele 
scopuri ale agriculturii ecologice este producerea de alimentare proaspete şi autentice, prin 
procese create să respecte natura şi sistemele acesteia. Astfel, în etapa de producţie la 
fermă se interzice utilizarea organismelor modificate genetic (O.M.G.-uri şi derivatele 
acestora) a fertilizanţilor şi pesticidelor de sinteză, a stimulatorilor şi regulatorilor de 
creştere, hormonilor, antibioticelor. În etapa de procesare a alimentelor se restricţionează 
folosirea aditivilor, a substanţelor complementare şi a substanţelor chimice de sinteză 
folosite la prepararea alimentelor ecologice. Agricultura ecologică are o contribuţie majoră 
la dezvoltarea durabilă, la creşterea activităţilor economice cu o importantă valoare 
adăugată şi la sporirea interesului pentru spaţiul rural. Altfel spus, agricultura ecologică 
presupune o reîntoarcere la valorile agriculturii tradiţionale, dar nu şi la metodele acesteia. 

La finalul anului 2013, România avea un potenţial imens în agricultura ecologică, cu o 
suprafaţă de circa 300.000 de hectare de teren arabil certificat ecologic pentru producţie şi 
alte 500.000 de pajişti şi un număr de 15.000 de operatori înregistraţi în sistem. România 
exporta 80% din producţie, în special materie primă şi foarte puţine produse procesate. 

 



Aplicaţia 1. Impactul schimbărilor climatice asupra producţiei de grâu 

 
Nr. Participanţi: 20-30 elevi 
 
Activitatea: Evidenţierea şi conştientizarea legăturilor cauzale dintre schimbări climatice şi 
producţia de grâu la nivel naţional în condiţiile aridizării. 
 
Momentele lecţiei:  

- Scurtă prezentare a distribuţiei culturilor de grâu la nivelul celor 41 de judeţe. 
- Prezentarea metodologiei de lucru. Elevii vor fi împărţiţi în grupe de câte 4-5, iar 

fiecare grupa va primi câte o hartă a României (împărţită pe judeţe, fără nominalizarea 
acestora) şi câte 3 seturi de stickere corespunzătoare suprafeţelor (exprimate în 
procente) de culturi de grâu de la nivelul judeţelor (Ex: 1-2% - roşu; 3-4% - galben; 5-
6% - verde). De asemenea, hărţile vor fi însoţite de informaţii privind suprafeţele 
culturilor de grâu pentru fiecare judeţ (modelul de mai jos). 

- Verificarea şi corectarea eventualelor greşeli de poziţionare a stickerelor pe hartă. 
- Discuţii privind influenţa schimbărilor climatice, materializate prin variaţii ale regimului 

de precipitaţii şi prin creşterea temperaturilor, asupra culturilor de grâu.  
- Previziuni privind evoluţia suprafeţelor cultivate cu grâu la nivelul judeţelor. 
- Concluzii finale  

 
Loc de desfăşurare: sala de clasă 
 
Notă pentru profesori:  
Scop: Conştientizarea elevilor privind influenţa schimbărilor climatice (perioade secetoase) 
asupra culturilor de grâu din România. 
 
Durată: 50 minute 
 
Materiale necesare: harta României, stickere, instrumente de scris. 
 
Informaţii de bază: Distribuţia culturilor de grâu la nivelul celor 41 de judeţe din România 
este neuniformă. În contextul actual al schimbărilor climatice, este de aşteptat ca mai ales 
culturile din sudul ţării să necesite o cantitate mai mare de apă pentru irigaţii. 
 
Cuvinte cheie: agricultură, culturi de grâu, schimbări climatice, irigaţii. 
 
Abilităţi: Cunoaşterea şi înţelegerea impactului schimbărilor climatice asupra culturilor de 
grâu de la nivel naţional. 
 
Conexiuni curriculare: geografie 
 
Categorie vârstă: elevi din clasele V-VIII 
 



 

 
 

Distribuţia culturilor de 
grâu la nivelul celor 41 de 
judeţe din România 
 
Categoria I (1-2%): Alba, 
Argeş, Bacău, Bistriţa-Năsăud, 
Braşov, Caraş-Severin, Cluj, 
Covasna, Dâmboviţa, Gorj, 
Harghita, Hunedoara, Ilfov, 
Maramureş, Mureş, Neamţ, 
Prahova, Satu Mare, Sălaj, 
Sibiu, Suceava, Vâlcea, 
Vrancea. 
 
Categoria a II-a (3-4%): Bihor, 
Arad, Mehedinţi, Giurgiu, 
Călăraşi, Ialomiţa, Buzău, 
Brăila, Tulcea, Galaţi, Vaslui, 
Iaşi şi Botoşani. 
 
Categoria a III-a (5-6%): Timiş, 
Dolj, Olt, Teleorman şi 
Constanţa. 
 

 

Sursă: Wikipedia 

 



Aplicaţia 2. Agricultura din România în contextul schimbărilor climatice transpusă 
într-o piesă de teatru 

 
Nr. participanţi: 20-30 elevi 
 
Activitatea: Evidenţierea şi conştientizarea legăturilor dintre schimbări climatice şi 
agricultura din România printr-o piesă de teatru cu participarea elevilor. 
 
Momentele lecţiei:  

- Scurtă prezentare (realizată de cadrul didactic) a efectelor schimbărilor climatice 
asupra culturilor agricole din România (aridizarea teritoriilor din Oltenia şi Banat – 
scăderea culturilor agricole; intensificarea proceselor de eroziune a solurilor agricole – 
scăderea fertilităţii acestora; dezechilibre termice – decalaje în apariţia îngheţurilor 
timpurii ori târzii; intensificarea furtunilor şi a viiturilor pe întreg teritoriul ţării etc.); 
Subiectul piesei de teatru va aborda una (sau mai multe) dintre exemplele de mai sus; 

- Atribuirea rolurilor elevilor (Prim-ministru, Ministrul Agriculturii, prefecţi, primari, 
consilieri locali, fermieri, simpli cetăţeni etc.); 

- Realizarea unor dezbateri pe baza exemplelor enunţate anterior; 
- Medierea discuţiilor de către profesor; 
- Adoptarea de soluţii privind adaptarea agriculturii (şi a comportamentului fiecărei 

părţi interesate) la schimbările climatice; 
- Formularea concluziilor finale. 

 
Loc de desfăşurare: sala de clasă 
 
Notă pentru profesori:  
 
Scop: Conştientizarea elevilor privind influenţa schimbărilor climatice asupra agriculturii şi 
efectele acestora asupra traiului românilor. 
 
Durată: 50 minute 
 
Materiale necesare: materile informaţionale diverse. 
 
Informaţii de bază: Potrivit celor mai recente studii, s-au emis ipoteze conform cărora 
agricultura din România va avea de suferit de pe urma schimbărilor climatice. Luând în calcul 
că în ţara noastră există apoape 4 milioane de fermieri (cel mai mare număr din Uniunea 
Europeană!), majoritatea deţinând proprietăţi mici (1-2 ha) şi practicând o agricultură 
rudimentară, este de aşteptat ca în următorii ani mulţi români să fie afectaţi de efectele 
schimbărilor climatice. Foarte mulţi dintre ei vor obţine culturi mai slabe atât din punct de 
vedere calitativ, cât şi cantitativ, ceea ce va contribui semnificativ la scăderea nivelului de 
trai. 
 
Cuvinte cheie: agricultură, schimbări climatice, nivel de trai. 
 
Abilităţi: Cunoaşterea şi înţelegerea impactului schimbărilor climatice asupra agriculturii la 
nivel naţional, în primul rând şi asupra nivelului de trai al fermierilor, în al doilea rând. 
 
Conexiuni curriculare: geografie, educaţie civică 
 
Categorie vârstă: elevi din clasele V-VIII 
 



Activitatea 3: Evidenţierea impactului negativ al efectului de seră asupra 
vegetaţiei, în general şi a culturilor agricole, în special. 

 
 
Nr. participanţi: 20-30 elevi 
 
Momentele lecţiei:  

- Scurtă prezentare (realizată de cadrul didactic) a impactului efectului de seră asupra 
vegetaţiei; 

- Prezentarea metodologiei de lucru: amplasarea de boabe de grâu pe diferite 
substraturi – hârtie absorbantă, pământ bogat în humus, pământ lutos, pământ 
nisipos etc.; Semănarea boabelor de grâu; După încolţire (câteva zile), realizarea de 
observaţii privind înălţimea firişoarelor de grâu din câmpurile experimentale diferite; 
Acoperirea culturilor cu o masă plastică transparentă (pahar, PET de plastic secţionat 
etc.) pentru un anumit inteval (1-2 zile); 

- Realizarea de observaţii şi discuţii privind evoluţia grâului în acest nou context; 
- Formularea concluziilor finale. 

 
Loc de desfăşurare: sala de clasă 
 
Notă pentru profesori:  
 
Scop: Conştientizarea elevilor privind impactul negativ al efectului de seră asupra culturilor 
agricole, materializat, în special, prin uscarea culturilor. 
 
Durată: 50 minute (aferente etapei de constatare a impactului efectului de seră asupra 
micilor culturi de grâu). 
 
Materiale necesare: boabe de grâu, diferite substraturi nutriţionale, obiecte transparente 
din plastic. 
 
Informaţii de bază: La nivel mondial, efectul de seră este definit ca fiind procesul de încălzire 
a unei planete din cauza radiației reflectate de aceasta, care, în condițiile prezenței unor 
gaze cu efect de seră în atmosferă, o parte semnificativă a radiației va fi reflectată înapoi 
spre suprafață. În acest context, multe ecosisteme terestre naturale şi culturi agricole vor fi 
afectate. 
 
Cuvinte cheie: agricultură, schimbări climatice, efect de seră. 
 
Abilităţi: Cunoaşterea şi înţelegerea fenomenului de efect de seră. 
 
Conexiuni curriculare: geografie, biologie. 
 
Categorie vârstă: elevi din clasele V-VIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aplicaţia 4. Agricultura din România în contextul schimbărilor climatice transpusă 
într-un rebus 

 
Nr. participanţi: 20-30 elevi 
 
Activitatea: Evidenţierea celor mai importanţi termeni privind interacţiunea dintre 
schimbările climatice şi agricultură. 
 
Loc de desfăşurare: sala de clasă 
Notă pentru profesori:  
Durată: 50 minute 
 
Informaţii de bază: În zilele noastre, se vorbeşte tot mai mult de fenomene precum: 
schimbările climatice, efect de seră, aridizare, terenuri degradate, deficit de precipitaţii, 
fertilitatea solurilor agricole etc. Scopul acestei aplicaţii este ca elevii să îşi însuşească o 
parte din terminologia aferentă agriculturii aflate sub impactul schimbărilor climatice. Elevii 
vor descoperi aceşti termeni cu ajutorul unor definiţii. 
Cuvinte cheie: agricultură, schimbări climatice, efect de seră, aridizare. 
 
Conexiuni curriculare: geografie, educaţie civică 
Categorie vârstă: elevi din clasele V-VIII 
 
Cerinţa aplicaţiei: 
Completaţi următorul rebus, utilizând definiţiile de mai jos: 
 
Orizontal 
1: Element primordial fără de care viaţa (implicit cultivarea plantelor agricole) nu ar fi 
posibilă (3 litere). 
2: Datorită schimbărilor climatice, cuantumul acestora s-a diminuat în ultimii ani în România. 
3: Principalul gaz cu efect de seră (3 cuvinte). 
4: Calitate a solului care are de suferit din cauza schimbărilor climatice, mai ales în zonele 
aride. 
5: Lucrare care se efectuează pentru a asigura cantitatea de apă necesară culturilor agricole. 
Vertical 
1: Fenomen de uscare puternică a solurilor (9 litere). 
2: Aceasta scade în anii în care se înregistrează fenomene meteorologice extreme, cauzate 
de schimbările climatice (2 cuvinte). 
3: Proces extrem de roadere a scoarţei terestre, care cauzează mai probleme culturilor 
agricole (8 litere). 
4: Fenomen în urma căruia un teren devine pustiu, lipsit de vegetaţie şi vietăţi. 
5: Terenuri agricole inapte pentru cultură. 
6: Pânza de ape subterane care alimentează izvoarele (8 litere). 
7: Îngheţuri care apar mai târziu decât era de aşteptat. 
8: Mărime fizică utilizată pentru caracterizarea stării de încălzire a unui mediu. 
9: Regiunea din sudul ţării afectată de procese de aridizare, eroziune şi deşertificare. 
10: Vânt puternic însoţit de averse de ploaie şi de descărcări electrice. 
11: Fenomen de creştere a temperaturilor medii multianuale, înregistrat la nivel mondial (2 
cuvinte). 
12: Fenomen care apare ca urmare a acumulării dioxidului de carbon în atmosferă, având 
drept efect creşterea temperaturii (3 cuvinte).  
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Deşeuri 
 

 

 
Autor: Armasu Mara, 2010 

 
 
 

Coordonator capitol: Ion Zamfir, Asociaţia Prietenii Pământului 
 

 



 

Context general 

 

 

 
Contrar tuturor așteptărilor pe care le au locuitorii români din mediul urban despre viața la 
țară, ”peisajele rurale” nu sunt chiar mirifice. Sunt chiar șocante prin cantitățile mari de 
deșeuri de toate felurile ce zac în special în luncile râurilor, pe malurile pâraielor, în lacurile 
de acumulare, la marginea câmpurilor cultivate, pe pășuni, în jurul magazinelor sătești și, 
poate mai puțin, în locurile de colectare special amenajate și în curțile ”gospodarilor”. 
 
Un alt obicei ”strămoșesc” este curățenia în ogradă urmată de incendierea grămezilor de 
deșeuri greblate și măturate (creangă rezultată din toaletarea pomilor fructiferi, iarbă 
uscată, resturi de lemn de la pregătirea lemnului de foc ba și recipienți de PET și alte resturi 
de ambalaje) care odată aprinse, emit în atmosferă tot felul de compuși gazoși care mai de 
care mai periculoși (clor, dioxine, furani etc.). 
 
O astfel de prezentare poate crea impresia că toată țara arată la fel. Ei bine, nu. Iar aceasta 
este dovada clară că nu peste tot, autoritățile locale au întreprins măsurile de reducere a 
deșeurilor, de colectare selectivă, nu peste tot locurile de colectare și mijloacele de 
transport al deșeurilor colectate spre unitățile specializate în 
sortare/procesare/dezactivare/etc nu sunt corect întreținute. E vorba, fără îndoială, de o 
proastă comunicare între autorități și public, lipsa spiritului gospodăresc și în mai puține 
cazuri, de reaua voință a unor persoane care caută să submineze sistemele de management 
al deșeurilor în zonele respective. 
 
Vom rămâne tot în mediul rural, unde sunt necesare acțiuni pentru o corectă informare a 
cetățenilor, demonstrații cu privire la cele mai bune practici, îmbunătățirea comunicării între 
autoritățile locale și cetățeni, precum și o mai bună implicare a școlii în explicarea modului 
de lucru pentru un management corect al deșeurilor. 
 
Pentru toată lumea, primul lucru ce trebuie făcut este eliminarea prostului obicei de a 
arunca în fundul curții, în amestec, deșeuri biodegradabile împreună cu deșeuri din mase 
plastice, metal, sticlă. Această combinație, face aproape imposibilă preluarea și utilizarea 
compostului care ia naștere cu sau fără voia ”gospodarului”.  
 
Procesul de degradare aerobică a deșeurilor biodegradabile (resturi de la pregătirea hranei, 
buruieni rezultate din prășit/plivit, alte deșeuri verzi – de la toaletarea tufișurilor și pomilor 
fructiferi, excremente de la păsările de curte și chiar de la grajdul de animale mari sau mici) 
are loc odată ce aceste deșeuri s-au așezat în stivă și sunt din când în când întoarse cu furca 
pentru a permite pătrunderea aerului (necesar obținerii compostului).  
 
Chiar dacă nu se pune problema aruncării în același loc a deșeurilor din plastic, sticlă și 
metal, o greșeală majoră este, de cele mai multe ori aceea de a așeza tot acest ”gunoi” 
direct pe pământ. Dejecțiile animale conțin cantități importante de lichid, iar atunci când cad 
precipitații acele fracții lichide sunt și mai bine antrenate în sol. Cu cât diluția este mai mare, 
cu atât posibilitatea contaminării apelor subterane cu acest lichid extrem de bogat în nitrați 
și nitriți și cu un conținut microbian foarte ridicat creşte, făcând de nebăut apa din fântâni. 

 

 

 



Aplicaţia 1. Reducerea deșeurilor menajere un lucru ușor de făcut, dar cu efecte 
importante 

 
Nr. participanţi: 20-30 elevi 
 
Activitatea: Analiza compoziției deșeurilor menajere; determinarea genului de deșeuri 
care pot fi reduse, astfel încât să nu mai ajungă la groapa de gunoi 
 
Momentele lecţiei:  
 

- scurtă prezentare a importanței reducerii deșeurilor și a căilor celor mai la îndemâna 
elevilor; 

- prezentarea metodologiei de lucru. Elevii vor fi împărţiţi în grupe de câte 4-5, iar 
fiecare grupa va primi câte o sacoșă cu gunoi menajer (cât mai uscat, pentru a preveni 
murdărirea); 

- elevii fiecărei grupe analizează conținutul deșeurilor primite spre identificare și 
întocmesc o listă a acestora; 

- analizând lista, elevii trebuie să împartă deșeurile pe categorii după proveniență și 
după materialul pe care îl conțin; 

- după întocmirea listei, fiecare grupă își desemnează un purtător de cuvânt care va 
prezenta concluziile activității întreprinse; 

- profesorul va fi facilitator și va canaliza discuțiile în direcția aplicabilității acasă a 
concluziilor desprinse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Loc de desfăşurare: sala de clasă 
Notă pentru profesori:  
Scop: Conştientizarea elevilor privind căile de reducere a deșeurilor în gospodărie 
Durată: 50 minute 
 
Materiale necesare: pungi cu deșeuri menajere, foi de carton de ambalaj pentru răsturnarea 
pungilor cu deșeuri (ideal ar fi să li se asigure participanților la activitate manuşi de menaj), 
creioane colorate, hârtie format A3, caiete. 
 
Cuvinte cheie: deșeuri, emisii de dioxid de carbon, materiale, transport, depozitare, energie, 
acțiune conștientă. 
Abilităţi: Cunoaşterea şi înţelegerea impactului deșeurilor asupra climei. Elaborarea unor 
măsuri practice pentru reducerea acasă a cantității de deșeuri menajere. 
Conexiuni curriculare: chimie, fizică, tehnologie 
Categorie vârstă: elevi din clasele V-VIII 



Aplicaţia 2. Ne producem compostul acasă 

 
Nr. participanţi: 20-30 elevi 
 
Activitatea: Identificarea unei modalități simple de obținere a compostului acasă 
 
Momentele lecţiei:  
 

- scurtă prezentare a importanței reducerii deșeurilor și a căilor celor mai la îndemâna 
elevilor; 

- prezentarea metodologiei de lucru. Elevii vor fi împărţiţi în grupe de câte 4-5, iar 
fiecare grupa va primi câte o listă scurtă cu deșeurile menajere ce pot fi colectate 
acasă pentru a obține compostul. În fiecare grupă se va completa lista cu deșeuri 
identificate de elevi acasă; 

- Fiecare grupă va adăuga cel puțin 5 deșeuri ce pot fi introduse în lista materialelor 
necesare pregătirii unui compost de calitate; 

- Fiecare grupă prezintă și comentează, prin intermediul purtătorului de cuvânt, propria 
listă în fața celorlalți colegi; 

- Profesorul va fi facilitator și va canaliza 
discuțiile în direcția aplicabilității acasă a 
concluziilor desprinse.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Loc de desfăşurare: sala de clasă 
 
Notă pentru profesori:  
Scop: Conştientizarea elevilor privind căile cele mai atractive de reducere a deșeurilor în 
gospodărie 
Durată: 50 minute 
Materiale necesare: creioane colorate, hârtie format A3, caiete. 
Cuvinte cheie: deșeuri, compostare, descompunere aerobă a deșeurilor biodegradabile, 
emisii de dioxid de carbon, materiale, costuri de transport și emisii asociate, depozitare, 
energie, acțiune conștientă, avantaje economice. 
 
Abilităţi: Cunoaşterea şi înţelegerea impactului deșeurilor asupra climei. Familiarizarea cu 
tipurile și cantităţile de deșeuri menajere biodegradabile din propria locuință. Elaborarea 
unor măsuri practice pentru reducerea acasă a cantității de deșeuri menajere. 
Conexiuni curriculare: chimie, fizică, tehnologie 
Categorie vârstă: elevi din clasele V-VIII 
Temă pentru acasă: cu sprijinul profesorului coordonator și al părinților, elevii vor utiliza un 
recipient pentru pregătirea compostului sau vor confecționa unul conform planului anexat 
fișei, după care, vor alimenta personal recipientul cu deșeurile degradabile conform schemei 
atașate fișei. Acțiunea va continua cel puțin pe toată durata anului școlar, iar compostul 
rezultat va fi folosit pentru florile și alte plante din gospodărie. 



Aplicaţia 3. Realizarea unui coș de compostare 

 
Nr. participanţi: 20-30 elevi 
Activitatea: Proiectarea și executarea unui coș de compostare  
 
Momentele lecţiei:  

- scurtă prezentare a importanței reducerii deșeurilor și a căilor celor mai la îndemâna 
elevilor; 

- prezentarea metodologiei de lucru. Elevii vor fi împărţiţi în grupe de câte 4-5, iar 
fiecare grupa va primi câte o foaie de hârtie A3 pe care să se realizeze schița de 
execuție a coșului de compostare; 

- elevii fiecărei grupe analizează schițele realizate și propun surse pentru materialele 
necesare construcției unui modul; 

- fiecare elev se angajează să aducă unul dintre materialele necesare, în așa fel încât 
fiecare grupă să poată realiza, în următoarea oră de activitate practică, un modul; 

- la finalul activității de proiectare, fiecare grupă își desemnează un purtător de cuvânt 
care va prezenta concluziile activității întreprinse; 

- profesorul va fi facilitator și va pregăti activitatea practică din următoarea ședință în 
care cele 5 grupe de elevi vor realiza cele cinci module.  

 
Loc de desfăşurare: sala de clasă 
Notă pentru profesori: 
Pentru realizarea unui element (modul) de coș de compostare din lemn: 

 4 scânduri de 75 cm lungime, de cca. 7,5 cm lățime, minimum 1,5 cm grosime; 
 4 bucăți blocuri din lemn de 5 cm x 5 cm x 5,5 cm; 
 20 șuruburi pentru lemn 50 mm lungime; 
 1 șurubelniță, 1 bormașină, 1 ferăstrău. 

 
Pentru 10 module avem nevoie de o cantitate de material de 10 ori mai mare.  
Atenție la detaliul prezentat în a treia imagine, unde se poate observa că blocul de lemn se 
montează în interiorul structurii cu cca. 1,5 cm mai jos față de marginea inferioară a 
scândurilor, astfel încât modulele să se cupleze unele cu celelalte și să prevină scurgerea 
accidentală a deșeurilor biodegradabile pentru compostare. 
 

    
 
Scop: Conştientizarea elevilor privind căile de reducere a deșeurilor în gospodărie. 
 
Durată: 50 minute 
 
Materiale necesare: creioane colorate, hârtie format A3, caiete. 
Cuvinte cheie: deșeuri, emisii de dioxid de carbon, materiale, transport, depozitare, energie, 
acțiune conștientă. 
 
Abilităţi: Cunoaşterea şi înţelegerea impactului deșeurilor asupra climei; elaborarea unor 
măsuri practice pentru reducerea acasă și la școală a cantității de deșeuri menajere; abilități 
în lucrul cu unelte de prelucrare a lemnului. 
Conexiuni curriculare: chimie, fizică, tehnologie 
Categorie vârstă: elevi din clasele V-VIII 



Aplicaţia 4. Construirea de jucării din deșeuri electrice și electronice  

 
Nr. participanţi: 20-30 elevi 
 
Activitatea: Dezvoltarea inventivității elevilor prin activități practice de reutilizare a unor 
părți din echipamente electrice și electronice, prin folosirea acestora la confecționarea 
unor jucării sau machete funcționale necesare activității educative în domeniul științelor. 
 
Momentele lecţiei:  

- scurtă prezentare a unei modalități de reducere a impactului deșeurilor electrice și 
electronice asupra climei prin reutilizarea unor subansamble sau piese din 
echipamentele devenite deșeu; 

- prezentarea metodologiei de lucru. Elevii vor fi împărţiţi în grupe de câte 4-5; fiecare 
grupă va primi câteva piese și subansamble provenind din deșeuri electrice și 
electronice demantelate pe care le vor analiza și vor găsi variante de utilizare a lor 
pentru confecționarea de jucării; 

- profesorul va fi facilitator și va canaliza discuțiile în direcția aplicabilității concluziilor 
desprinse. De asemenea, profesorul va atrage atenția asupra eventualelor riscuri la 
care elevii se pot expune practicând acest gen de activitate fără supraveghere din 
partea unui adult.  

 
Loc de desfăşurare: sala de clasă 
 
Notă pentru profesori:  
Pentru desfășurarea activității se vor folosi elemente de construcție din computere 
nefuncționale (coolere), imprimante, scannere, ștergătoare de parbriz, pompe spălare 
parbriz, în general subansamble prevăzute cu micro-electromotoare funcționând cu curent 
continuu de maximum 12 V. 
Toți elevii trebuie să înțeleagă modul în care funcționează aceste echipamentele înainte de 
sfârșitul ciclului de viață și, pe baza acestor observații să poată imagina noi utilizări, în jucării 
sau modele funcționale reale. 
Scop: Conştientizarea elevilor privind modul de funcționare și reutilizare a unor părți din 
deșeurile electrice și electronice. 
Durată: 50 minute 
 
Materiale necesare: dacă există în școli computere casate, pregătite pentru predarea către 
colectorii de deșeuri electrice și electronice, CD Playere, imprimante etc., acestea pot fi 
demantelate chiar de elevi ca un prim exercițiu de recuperare a elementelor utile pentru 
activitatea de transformare în jucării; hârtie de scris, caiete, pixuri. 
 
Cuvinte cheie: deșeuri electrice și electronice, demantelare, subansamblu, piesă, 
electromotor, reductor, conector, inventică 
 
Abilităţi: Cunoaşterea şi înţelegerea principiului de funcționare a diverselor echipamente 
electrice și electronice, comunicare, cercetare, inventică 
 
Conexiuni curriculare: fizică, matematici, tehnologie 
 
Categorie vârstă: elevi din clasele V-VIII 
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Context general 

 

Toți folosim zilnic energie pentru: transport, gătit, încălzire și răcire a spațiilor, producție de 
bunuri, iluminat și distracție. Alegerile pe care le facem în privința modului în care folosim 
energia – oprind mașinile atunci când nu le folosim sau alegând să cumpărăm echipamente 
eficiente din punct de vedere energetic – au impact asupra mediului și asupra vieților 
noastre. 

Eficiența și conservarea energiei sunt diferite dar au legătură una cu alta.  

Conservarea energiei este orice comportament care are drept finalitate utilizarea de mai 
puțină energie. Stingerea luminilor când părăsim încăperea sau reciclarea aluminiului sunt 
amândouă căi de a conserva energie. 
 
Eficiența energetică este folosirea de tehnologii care necesită mai puțină energie pentru a 
îndeplini aceeași funcțiune. O lampă cu LED folosește mai puțină energie decât o lampă 
fluorescentă compactă, care la rândul ei consumă mai puțină energie decât o lampă cu 
incandescență pentru a produce aceeași cantitate de lumină – este un exemplu de eficiență 
energetică. Totuși decizia de a înlocui lampa cu consum mare de energie cu cea cu consum 
redus de energie este un act de conservare a energiei. 
 
Echipamentele electrice din gospodărie constituie surse de economie de energie dacă sunt 
bine alese. Observăm că, din punctul de vedere al eficienței energetice, ultimii 20 de ani au 
adus îmbunătățiri foarte importante în domeniul instalațiilor de răcire (frigidere, 
congelatoare, aparate de aer condiționat), mașinilor de spălat, aspiratoare de praf etc. 

Eticheta de eficiență energetică, care arată în ce măsură echipamentul electric respectiv este 
eficient presupune un cost mai ridicat al produsului, atunci când aceasta are marcată litera A 
urmată de unul sau mai multe semne +. 

Diferențele de preț între un produs cu clasa A+++ și unul cu clasa D, spre exemplu, nu sunt 
suficient de mari pentru a nu fi acoperite în 1-4 ani din economiile de energie obținute prin 
folosirea echipamentului celui mai eficient. 

În concluzie, verificați atent datele tehnice ale fiecărui aparat pe care doriți să-l achiziționați 
și cumpărați aparatul cu cea mai bună clasă de eficiență energetică. 

 

Toate măsurile de creștere a eficienței energetice în locuințe presupun costuri mai mici sau 
mai mari. De asemenea, soluțiile vizând îmbunătățirea etanșeității anvelopei clădirii 
presupun necesitatea revizuirii modului de asigurare a aerisirii spațiilor interioare. Dacă 
acest lucru nu se realizează corect pot apărea pierderi de energie sau pot apărea probleme 
de sănătate a locatarilor și chiar ale structurii clădirii. 

Casele eficiente energetic pot fi o importantă parte a soluției la schimbările climatice. 
Acțiunile pe care le putem întreprinde fiecare dintre noi fac posibil ca fiecare casă să 
contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. 
 
 



 

Aplicaţia 1. Determinarea necesarului de energie după puterea instalată a 
consumatorilor casnici 

 
 
Nr. participanţi: 20-30 elevi 
 
Activitatea: Listarea consumatorilor de energie dintr-o locuință; calcule pregătiroare 
pentru dimensionarea unei instalații de producere a energiei din surse regenerabile. 
 
Momentele lecţiei:  
 

- scurtă prezentare a importanței cunoașterii consumului de energie pentru 
implementarea măsurilor de eficientizare și pentru trecerea parțială sau integrală la 
utilizarea energiei din surse regenerabile; 

- prezentarea metodologiei de lucru. Elevii vor fi împărţiţi în grupe de câte 4-5, iar 
fiecare elev va primi câte un tabel în care va putea insera toți consumatorii casnici de 
electricitate; 

- elevilor li se va distribui și lista orientativă a echipamentului electric dintr-o locuință, 
pentru a avea suport de discuție în legătură cu modul în care exploatează 
consumatorii de energie de acasă; 

- analizând lista, elevii trebuie să comenteze asupra utilității echipamentelor pe care le 
posedă și asupra unor caracteristici ale acestora; 

- după întocmirea listei, fiecare grupă își desemnează un purtător de cuvânt care va 
prezenta concluziile activității întreprinse; 

- profesorul va fi facilitator și va canaliza discuțiile în direcția aplicabilității acasă a 
concluziilor desprinse.  

 
Loc de desfăşurare: sala de clasă 
Scop: Conştientizarea elevilor privind căile de reducere a consumului de energie în 
gospodărie/acasă 
Durată: 50 minute 
 
Materiale necesare: lista orientativă a consumatorilor casnici de electricitate, caiete, 
creioane/pixuri 
 
Cuvinte cheie: energie electrică, consumatori de energie electrică, putere electrică 
consumată, eficiență energetică, contorizarea consumului de electricitate, acțiune 
conștientă 
 
Abilităţi: Cunoaşterea şi înţelegerea impactului producției de energie electrică asupra climei, 
capacitatea de analiză a modului de consum al energiei, calculul consumului de electricitate 
pornind de la cercetarea caracteristicilor tehnice ale echipamentelor electrocasnice, 
elaborarea unor măsuri practice pentru reducere acasă a cantității de energie consumată. 
 
Conexiuni curriculare: chimie, fizică, matematici, tehnologie 
 
Categorie vârstă: elevi din clasele V-VIII 
 
 
 
 



 
 
 
 
Notă pentru profesori:  
 

Consumatorii  de energie electrică: 
Putere instalată [W] 

 

Consum zilnic 
de energie 
electrică  

 

- TV cu tub CRT cu diagonala 51...72 cm: 95...150W 
- TV LCD cu diagonala 66...82 cm: 120...170W 
- Receiver (Antena parabolică) : 20...35W 
- Video Player : 30...45 W 
- Joc video : 15...25 W 
- DVD Player: 50 W 
- Home Cinema : 350W 
- Combina audio: Radio cu CD PlAYER: 15...35W 
- Computer + Monitor CRT: 235...350 W 
- Computer + Monitor LCD: 200...275 W 
- Laptop: 75...100 W 
- Imprimantă cu jet de cerneală: 25...35 W 
- Imprimantă cu laser : 800...900 W 
- Încărcător telefon: 15W 
- Frigider vechi (peste 10-12 ani vechime): 500W * 10 ORE/ZI 
- Frigider nou, economic (clasa A, A+) : 200 W *5 ORE/ZI 
- Maşină de spălat rufe: 200...1000 W 
- Maşină de spălat vase: 700...1500W  
- Robot de bucătărie: 300 W 
- Mixer: 300W 
- Filtru cafea: 1000W 
- Cuptor cu microunde: 1500 W 
- Fier de călcat: 1000W 
- Ventilator: 50 W 
- Aspirator: 100...700 W  
- Aer condiţionat 1000 W 
- Bec filament incadescent : 60W...175 W 
- Bec veioza: 10...35 W 
- Bec economic: 10...40 W 
- Lampă LED: 1…10 W    

 

 

 
 
 
 
 



Aplicaţia 2. Să gândim măsuri de diminuare a consumului deenergie acasă 

 
Nr. participanţi: 20-30 elevi 
 
Activitatea: Inventarierea măsurilor ce pot fi întreprinse acasă pentru reducerea 
consumurilor de energie, fără reducerea confortului 
 
Momentele lecţiei:  
 

- scurtă prezentare a importanței cunoașterii consumului de energie pentru 
implementarea măsurilor de reducere a consumurilor; 

- prezentarea metodologiei de lucru; elevii vor fi împărţiţi în grupe de câte 4-5, iar 
fiecare elev va realiza un plan de reducere a consumului energetic acasă 

- după întocmirea schiței de plan de reducere a consumului de energie acasă, se va 
comenta în grupă, iar purtătorul de cuvânt al grupei va pregăti prezentarea schiței 
îmbunătățite de plan de reducere; 

- profesorul va fi facilitator și va canaliza discuțiile în direcția aplicabilității acasă a 
concluziilor desprinse.  

 
Loc de desfăşurare: sala de clasă 
 
Notă pentru profesori: Se va urmări ca fiecare elev să realizeze propria schiță de plan de 
reducere a consumurilor. Se vor asigura condițiile pentru lucrul în echipe și se vor urmări și 
facilita discuțiile în fiecare grupă, pentru realizarea unui plan îmbunătățit în urma analizei 
planurilor realizate individual. 
 
Scop: Conştientizarea elevilor privind căile de reducere a consumului de energie în 
gospodărie. 
 
Durată: 50 minute. 
 
Materiale necesare: lista orientativă a consumatorilor casnici de electricitate, caiete, 
creioane/pixuri. 
 
Cuvinte cheie: energie electrică, plan de acțiuni pentru reducerea consumurilor, eficiență 
energetică, contorizarea consumului de electricitate, acțiune conștientă. 
 
Abilităţi: Cunoaşterea şi înţelegerea rolului reducerii consumului individual de energie în 
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, capacitatea de analiză a modului de consum al 
energiei, stabilirea de acțiuni concrete de reducere aconsumului de energie. 
 
Conexiuni curriculare: fizică, matematici, tehnologie. 
 
Categorie vârstă: elevi din clasele V-VIII. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Aplicaţia 3. Cum funcționează un sistem fotovoltaic independent  

 
Nr. participanţi: 20-30 elevi 
 
Activitatea: Înțelegerea principiilor de funcționare a sistemelor de producere a energiei 
electrice din surse regenerabile (solar fotovoltaic) prin utilizarea unei aplicații de foarte 
mică putere 
 
Momentele lecţiei:  

- scurtă prezentare a unei modalități de reducere a impactului individual asupra climei 
prin trecere la utilizarea energiei regenerabile în locuință; 

- prezentarea metodologiei de lucru. Elevii vor fi împărţiţi în grupe de câte 4-5; fiecare 
grupă va primi câte o lampă de grădină solară pentru a înțelege principiul de 
funcționare a instalațiilor fotovoltaice; 

- profesorul va fi facilitator și va canaliza discuțiile în direcția aplicabilității acasă a 
concluziilor desprinse.  

 
Loc de desfăşurare: sala de clasă 
 
Notă pentru profesori:  

Pentru desfășurarea activității se vor folosi lămpi solare decorative, 
care vor fi aduse de către partenerii din organizațiile participante la 
proiect, care vor monitoriza activitatea practică cu elevii. 
Toți elevii trebuie să vadă cum funcționează aceste aplicații și să 
poată face trecerea de la nivelul machetei funcționale la cel al 
instalației reale. 
 
 

 
 
Scop: Conştientizarea elevilor privind modul de utilizare a surselor regenerabile de energie în 
gospodărie 
 
Durată: 50 minute 
 
Materiale necesare: câte o lampă decorativă pentru fiecare grupă, hârtie de scris, caiete 
pixuri 
 
Cuvinte cheie: energie electrică, surse de energie regenerabile, putere electrică consumată, 
stocare a electricității, acumulator electric, rețea de electricitate, decontarea consumului și 
producției de energie, contorizarea consumului de electricitate, acțiune conștientă 
 
Abilităţi: Cunoaşterea şi înţelegerea principiului de funcționare a sistemelor fotovoltaice 
independente, comunicare, cercetare 
 
Conexiuni curriculare: chimie, fizică, matematici, tehnologie 
 
Categorie vârstă: elevi din clasele V-VIII 
 
 
 



Aplicaţia 4. Cum funcționează și cum poate fi construit un uscător solar de fructe și 
legume  

 
Nr. participanţi: 20-30 elevi 
 
Activitatea: Înțelegerea principiilor de funcționare a uscătorului solar pentru conservarea 
unor alimente și pregătirea pentru execuția unui astfel de echipament 
 
Momentele lecţiei:  

- scurtă prezentare a unei modalități de reducere a consumului de energie din surse 
fosile prin folosirea de echipamente simple ce folosesc energie solară; 

- prezentarea metodologiei de lucru. Elevii vor fi împărţiţi în grupe de câte 4-5; fiecare 
grupă va primi desenul de execuție a uscătorului solar;  

- elevii vor analiza în grupele de lucru capacitatea proprie de a realiza un astfel de 
sistem, iar purtătorul de cuvânt al fiecărei grupe va prezenta disponibilitatea acesteia 
de a lucra la un astfel de proiect; 

- profesorul va expune pe scurt principiul de funcționare a uscătorului solar, va fi 
facilitator și va canaliza discuțiile în direcția promovării realizării practice a unui 
uscător solar.  

 
Loc de desfăşurare: sala de clasă 
 
Notă pentru profesori:  
Pentru desfășurarea activității se va folosi schița de execuție a unui uscător solar, care va fi 
înmânată fiecărei grupe. 
Toți elevii trebuie să analizeze atât principiul de funcționare, cât și modalitățile de construire 
ale unui astfel de echipament. 
 

  
 
 

Materiale necesare uscător solar  

OSB 8-12mm 200x85 cm 1buc 

scândură 200x15x2,5 cm 2buc 

scândură 80x15x2,5 cm 2buc 

scândură 80x20x2,5 cm 3buc 

riglă  2,5x2,5cm 12m 

șuruburi lemn 40x5 mm  100buc 

vopsea acrilică neagră mată Savana 250ml 

policarbonat    

folie polietilenă transparentă  

ventilatoare (cooler) sursa desktop 1 la 3 buc 

panou fotovoltaic 20W 12V 1buc 

 
Scop: Conştientizarea elevilor privind modul de utilizare a surselor regenerabile de energie, 
în gospodărie 



Durată: 50 minute 
 
Materiale necesare: schiță de execuție și listă de materiale necesare, hârtie de scris, caiete 
pixuri 
 
Cuvinte cheie: energie termică solară, energie electrică obținută de la soare prin conversie 
fotovoltaică, surse de energie regenerabile, conservare alimente, consumuri energetice, 
conștientă 
 
Abilităţi: Cunoaşterea şi înţelegerea principiului de funcționare a sistemelor fotovoltaice 
independente, comunicare, cercetare 
 
Conexiuni curriculare: chimie, fizică, matematici, tehnologie 
 
Categorie vârstă: elevi din clasele V-VIII 
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Context general 

 

„Se întreabă mulţi de atâtea secete, de atâtea deversări, de atâtea deosebiri de climă... Ei bine, cauza 

mi se pare că nu poate fi alta decât destrucţiunea pădurilor, exploataţiunile în mod brutal care se fac 

în scopul de a câştiga numai pentru moment, stârpindu-se astfel acea ce cu greu se regenerează şi 

expunând prin aceasta şi alte producţiuni la pagube enorme. Distrugerea pădurilor e cauza răului, 

care e cu atât mai grav cu cât aceasta se face în părţile muntoase, unde rolul binefăcător al pădurii e 

colosal” (Stătescu, 1884). 

 

Suprafaţa totală a pădurilor de pe Terra este de aproximativ 4 miliarde de hectare, ceea ce 

reprezintă circa 31% din suprafaţa terestră a globului. Distribuţia pădurilor pe Glob nu este 

uniformă, aceasta fiind determinată de diverşi factori, precum: climatici, edafici, 

geomofologici etc. De asemenea, un aport semnificativ privind stadiul actual al pădurilor la 

nivel mondial l-a avut factorul antropic. De-a lungul existenţei sale, omul şi-a pus amprenta 

asupra pădurilor mai mult în sens distructiv, decât în sensul unei exploatări durabile.  

 

Ţările cu cele mai întinse suprafeţe de pădure sunt: Federaţia Rusă, Brazilia, Canada, Statele 

Unite ale Americii şi China, care însumează puţin peste jumătate din suprafaţa totală a 

pădurilor de pe Terra. Statele cu cele mai mari procente de supafeţe împădurite sunt: 

Statele Federate ale Microneziei (92%), Republica Suriname (95%) şi departamentul de peste 

mări (DOM) al Franţei, parte integrantă a Uniunii Europene, respectiv Guyana Franceză 

(98%). La polul opus, se situează state care nu au păduri deloc: Qatar, Gibraltar, Monaco, 

San Marino etc. 

 

La nivel mondial, creşterea populaţiei şi a sărăciei din mediul rural intensifică presiunea 

asupra pădurilor. Cel mai des, aceasta se manifestă prin transformarea suprafeţelor 

împădurite în terenuri agricole, care gestionate într-un mod necorespunzător vor deveni în 

scurt timp terenuri degradate. De asemenea, nivelul scăzut de trai a multor oameni din 

zonele rurale îi determină pe aceştia să privească pădurea doar ca pe o sursă de venit, poate 

chiar singura în unele cazuri. Potrivit celor mai recente date statistice, se estimează că traiul 

a aproximativ 1,2-1,4 miliarde de oameni depinde de păduri. În acest context, impactul 

antropic constă în defrişări, tăieri ilegale, distrugerea habitatelor, supraexploatarea 

resurselor accesorii (fructe de pădure, ciuperci, plante medicinale etc.), toate acestea fiind 

materializate prin dezechilibre ireversibile la nivelul ecosistemelor forestiere. Dintre toate 

acţiunile cu impact negativ asupra pădurilor, despăduririle cauzează cele mai nefaste efecte.  

 

În prezent, la nivel mondial dispar anual circa 13 milioane de hectare de păduri, adică dublu 

faţă de întreaga suprafaţă împădurită a României.   

 

Dintre toate ecosistemele terestre de pe Terra, pădurea este cel mai complex, în interiorul 

acestui sistem existând numeroase conexiuni între componentele biocenozei şi biotopului. 

Fiind un sistem deschis, pădurea se află în contact cu mediul înconjurător, relaţia fiind 

bidirecţională. Pădurea reprezintă factorul principal de protecţie a mediului şi de menţinere 

a echilibrului ecologic şi a biodiversităţii terestre, exercitându-şi influenţa asupra: formării şi 

modelării scoarţei terestre, climei, solurilor, apelor, culturilor agricole şi sănătăţii oamenilor. 

 

 



Aplicaţia 1. Impactul schimbărilor climatice asupra distribuţiei actuale a pădurilor 
în România 

 
Nr. participanţi: 20-30 elevi 
 
Activitatea: Evidenţierea şi conştientizarea legăturilor cauzale dintre pădure – schimbări  
climatice, cu accent pe distribuţia pădurilor la nivel naţional. 
 
Momentele lecţiei:  

- scurtă prezentare a distribuţiei pădurilor la nivelul celor 41 de judeţe; 
- prezentarea metodologiei de lucru. Elevii vor fi împărţiţi în grupe de câte 4-5, iar 

fiecare grupă va primi câte o hartă a României (împărţită pe judeţe, fără nominalizarea 
acestora) şi câte 4 seturi de stickere corespunzătoare procentelor de împărurire de la 
nivelul judeţelor (Ex: <10% - roşu; 10-20% - galben; 20-30% - portocaliu; >30% - verde). 
De asemenea, hărţile vor fi însoţite de informaţii privind suprafeţele de pădure pentru 
fiecare judeţ (modelul de mai jos); 

- verificarea şi corectarea eventualelor greşeli de poziţionare a stickerelor pe hartă; 
- discuţii privind influenţa schimbărilor climatice, materializate prin variaţii are regimului 

de precipitaţii şi prin creşterea temperaturilor, asupra distribuţiei pădurilor; 
- previziuni privind evoluţia suprafeţelor împădurite la nivelul judeţelor; 
- concluzii finale.  

 
Loc de desfăşurare: sala de clasă 
Notă pentru profesori:  
 
Scop: Conştientizarea elevilor privind influenţa schimbărilor climatice asupra pădurilor din 
România. 
Durată: 50 minute 
 
Materiale necesare: harta României, stickere, instrumente de scris. 
 
Informaţii de bază: Distribuţia pădurilor la nivelul celor 41 de judeţe din România este 
neuniformă. Cauzele sunt diverse, plecând de la condiţiile edafice şi climatice şi ajungând 
până la activităţile antropice. În contextul actual al schimbărilor climatice, este de aşteptat 
ca mai ales pădurile din zonele de câmpie (cu precădere cele din sudul ţării) să se confrunte 
cu o grea încercare (creşterea temperaturilor coroborată cu scăderea precipitaţilor). Pădurile 
vor trebui să se adapteze ori să migreze (spre nord), altfel vor dispărea. Un rol important în 
gestionarea acestei probleme îl va avea omul prin adoptarea unui management sustenabil al 
ecosistemelor forestiere, bazat pe principii ecologice şi de protecţie a acestor resurse 
naturale.   
 
Cuvinte cheie: păduri, schimbări climatice, despăduriri, presiuni antropice. 
 
Abilităţi: Cunoaşterea şi înţelegerea impactului schimbărilor climatice asupra pădurilor. 
Elaborarea unor măsuri practice pentru protecţia pădurilor şi contribuţie la reducerea 
schimbărilor climatice. 
Conexiuni curriculare: geografie 
 
Categorie vârstă: elevi din clasele V-VIII 
 



 

 
 

Distribuţia pădurilor la 
nivelul celor 41 de judeţe 
din România 
 
Categoria I (<10%): Olt, 
Teleorman, Călăraşi, Ialomiţa, 
Constanţa, Brăila şi Galaţi. 
 
Categoria a II-a (10-20%): Satu 
Mare, Timiş, Dolj, Botoşani, 
Iaşi, Vaslui, Tulcea, Giurgiu şi 
Ilfov. 
 
Categoria a III-a (20-30%): 
Arad, Bihor, Sălaj, Cluj, 
Dâmboviţa, Buzău şi 
Mehedinţi. 
 
Categoria a IV-a (>30%): 
Caraş-Severin, Hunedoara, 
Gorj, Vâlcea, Argeş, Prahova, 
Alba, Sibiu, Braşov, Covasna, 
Vrancea, Bacău, Neamţ, 
Suceava, Bistriţa Năsăud, 
Maramureş, Harghita şi 
Mureş. 

Sursă: Wikipedia 
 



Aplicaţia 2. Pădurea în contextul schimbărilor climatice – Arborii: martori ai 
schimbărilor climatice 

 
Nr. participanţi: 20-30 elevi 
 
Activitatea: Evidenţierea şi conştientizarea legăturilor cauzale dintre pădure şi schimbările 
climatice, cu accent pe distribuţia şi morfologia inelelor anuale ale arborilor, veritabili 
martori ai fenomenelor meteorologice complexe.  
 
Momentele lecţiei:  

- scurtă prezentare a ştiinţei Dendrocronologiei: obiect de studiu; determinarea inelelor 
anuale etc.; 

- prezentarea metodologiei de lucru. Elevii vor fi împărţiţi în grupe de câte 4-5, iar 
fiecare grupa va primi câte un material printat cu o secţiune transversală ptrintr-un 
arbore. Secţiunile vor fi însoţite de câte un tabel centralizator cu valori medii anuale 
ale temparaturii şi precipitaţiilor pentru perioada respectivă; 

- verificarea şi corectarea eventualelor greşeli de determinare a inelelor anuale şi a 
mărimii acestora; 

- discuţii privind utilitatea determinărilor şi a corelaţiilor cu fenomenele meteorologice 
extreme (efecte ale schimbărilor climatice); 

- concluzii finale  
 
 
Loc de desfăşurare: sala de clasă 
 
Notă pentru profesori:  
Scop: Conştientizarea elevilor privind influenţa schimbărilor climatice asupra arborilor din 
România. 
 
Durată: 50 minute 
 
Materiale necesare: material printat cu o secţiune transversală printr-un arbore, riglă, 
instrumnete de scris. 
 
Informaţii de bază: Dendrocronologia (datarea pe baza inelelor anuale ale arborilor) este 
știința care se ocupă cu studiul inelelor anuale de creștere ale arborilor. Mărimea inelelor 
anuale conferă date preţioase privind evoluţia climei. Spre exemplu, perioadele secetoase 
sunt indicate prin inele anuale subţiri. De asemenea, gerurile puternice pot lăsa urme chiar şi 
în secţiunea transversală a unui arbore. 
 
Cuvinte cheie: arbore, schimbări climatice, inele anuale, dendrocronologie, climă. 
 
Abilităţi: Cunoaşterea şi înţelegerea impactului schimbărilor climatice asupra arborilor.  
 
Conexiuni curriculare: biologie, geografie 
 
Categorie vârstă: elevi din clasele V-VIII 
 
 



 
 



Aplicaţia 3. Pădurea în viziunea schimbărilor climatice – efectul de seră şi pădurile 

 
Nr. participanţi: 20-30 elevi  
 
Activitatea: Evidenţierea şi conştientizarea problemelor schimbărilor climatice şi a pădurilor   
 
Momentele lecţiei:  

- pregătirea elevilor în vederea ieşirii pe teren; 
- distribuirea fişelor de observaţie şi prezentarea itinerarului excursiei; 
- studierea unei păduri/arboret şi identificarea efectelor schimbărilor climatice; 
- dobândirea de noi cunoştinţe (utilizarea determinatoarelor, îndrumarelor); 
- colectarea materialelor informative (foto, materiale biologice);  
- completarea fişelor de observaţie;  
- concluzii finale.  

 
Loc de desfăşurare:  teren (pădure/arboret/grădină botanică) 
 
Notă pentru profesori:  
Scop: Conştientizarea problemelor pe teren şi familiarizarea elevilor cu activităţile practice în 
vederea clarificării noţiunilor însuşite la şedinţe teoretice, prezentarea pădurii ca o 
componentă a mediului nostru care ajută la combaterea schimbărilor climatice, 
conştientizarea legăturilor dintre fenomenul schimbărilor climatice şi păduri, evidenţierea 
rolului pădurilor. 
Durată: 50 minute (la care se adaugă timpul de deplasare) 
Materiale necesare: fişă de observaţie, determinatoare, materiale pentru deplasarea pe 
teren: lupă, creioane, plicuri, aparat de fotografiat. 
 
Informaţii de bază: Pădurea având rol esenţial în evoluţia fenomenelor schimbărilor 
climatice, trebuie privită: 1. ca factor de reducere (stabilizare, înglobare prin fotosinteză) a 
dioxidului de carbon din atmosferă, principalul gaz cu efect de seră – moderarea (efectelor) 
schimbărilor climatice;  2. ca parte vătămată a schimbărilor climatice – doborâturi de vânt; 
incendii cauzate de secetă şi aridizarea datorită modificărilor climatice – contribuind astfel la 
intensificarea fenomenelor schimbărilor climatice (emisii de dioxid de carbon în urma 
arderii). 
Pentru reducerea şi moderarea schimbărilor la nivel global sunt deosebit de importante: 
conservarea şi creşterea fondului forestier prin împăduriri, stoparea defrişărilor şi utilizarea 
durabilă a resurselor naturale (vegetaţie forestieră, masă lemnoasă etc.). Protejarea 
pădurilor se poate realiza prin conservarea diversităţii biologice, prin reducerea presiunilor 
antropice asupra ecosistemelor de păduri, prin recunoaşterea şi evidenţierea rolului de 
protecţie al pădurii, pe lângă funcţia de producţie. 
 
Cuvinte cheie: schimbări climatice, gaze cu efect de seră, efect de seră, fond forestier, 
diversitate biologică, masă lemnoasă, despăduriri, împăduriri, rol de protecţie, de producţie, 
presiuni antropice. 
 
Abilităţi: Cunoaşterea şi înţelegerea componentelor naturii şi identificarea inter-relaţiilor din 
natură. Recunoaşterea unei păduri sănătoase, evidenţierea rolului pădurilor şi 
conştientizarea inter-relaţiilor păduri – climă (observare efecte pe teren). Elaborarea unor 
măsuri practice pentru protecţia pădurilor şi contribuţie la reducerea schimbărilor climatice. 
 
Conexiuni curriculare: biologie, geografie 
Categorie vârstă: elevi din clasele V – VIII. 



Aplicaţia 4.  Efectele schimbărilor climatice asupra pădurilor 

 
Nr. participanţi: 20-30 elevi  
 
Activitatea: Evidenţierea şi conştientizarea impactului schimbărilor climatice asupra 
pădurilor   
 
Momentele lecţiei:  

- scurtă prezentare a efectelor schimbărilor climatice asupra pădurilor; 
- exemplificare cu ajutorul prezentărilor PowerPoint; 
- soluţii pentru adaptarea speciilor forestiere din România la actualul context climatic, 

materializat prin creşterea temperaturilor şi scăderea cuantumului precipitaţiilor; 
- întrebări şi răspunsuri;  
- concluzii finale.  

 
Loc de desfăşurare:  sala de clasă 
 
Notă pentru profesori:  
Scop: Conştientizarea elevilor privind efectele nefaste ale schimbărilor climatice asupra 
pădurilor din România. Creşterea temperaturii coroborată cu diminuarea precipitaţiilor 
contribuie semnificativ la evoluţia arborilor.  
 
Durată: 50 minute 
 
 
Materiale necesare: prezentare PowerPoint, filmuleţe. 
 
Informaţii de bază: Dintre cele mai importante efecte ale schimbărilor climatice asupra 
pădurilor, amintim: substituirea unor specii autohtone cu specii mai puţin importante din 
punct de vedere ecologic, silvicultural ori economic, creşterea efectivelor de insecte 
dăunătoare, dezechilibre la nivel fiziologic (modificări asupra absorbţiei, transpiraţiei, 
respiraţiei, fotosintezei etc.) sau incendii de pădure. 
Soluţiile pentru adaptarea speciilor de arbori şi arbuşti din România constă în: promovarea 
speciilor autohtone rezistente la temperaturi ridicate şi deficit de precipitaţii (ex: 
promovarea stejarului pufos (Quercus pubescens) în detrimentul stejarului pedunculat (Q. 
robur) cu în zona de silvostepă), evitarea instalării de monoculturi cu specii răşinoase (pin, 
molid) vulnerabile la incendiile de pădure, extinderea monitorizării şi combaterii pe cale 
biologică a insectelor dăunătore etc. 
 
Cuvinte cheie: schimbări climatice, temperatură, precipitaţii, păduri. 
 
Abilităţi: Cunoaşterea şi înţelegerea atât a efectelor schimbărilor climatice asupra pădurilor, 
cât şi a soluţiilor existente. 
 
Conexiuni curriculare: biologie, geografie 
 
Categorie vârstă: elevi din clasele V – VIII. 
 
 
 
 



Aplicaţia 5.  Câr carbon stochează un puiet forestier? 

 
Nr. participanţi: 20-30 elevi  
 
Activitatea: Determinarea cantităţii de carbon stocat de către puieţii forestieri de foioase în 
zona supraterană (exceptând rădăcina).   
 
Momentele lecţiei:  

- importanţa arborilor privind stocarea carbonului; 
- scurtă prezentare a metodologiei de lucru (ecuaţii alometrice, parametri 

dendrometrici, biomasă uscată etc.); 
- întrebări şi răspunsuri;  
- concluzii finale.  

Loc de desfăşurare:  teren (pădure, grădină botanică, parc) 
 
Notă pentru profesori:  
Scop: Conştientizarea elevilor privind importanţa pădurilor pentru stocarea carbonului şi 
diminuarea efectelor schimbărilor climatice.  

Durată: 50 minute 
Materiale necesare: puieţi forestieri întregi (NERUPŢI) de foioase, de preferat de fag (se 
pretează totuşi şi puieţi de stejar, carpen etc.), şubler (sau alt instrument de determinare a 
diametrului), prăjină gradată (ori alt instrument de determinare a înălţimii), foi de observaţii, 
instrumente de scris. 
 
Informaţii de bază: Importanţa pădurilor privind stocarea carbonului este indiscutabilă. 
Recent, mulţumită sutelor de studii realizate la nivel mondial, cantitatea de carbon stocat de 
către un arbore, chiar de un puiet poate fi determinată prin utilizarea unor ecuaţii 
alometrice. Forma generală a ecuaţiilor este următoarea: B = c * En, în care B reprezintă 
biomasa uscată [kg]; c este o constantă; E reprezintă elementul dendrometric determinat 
(ex.: diametru, înălţime etc.) [cm], iar n este un coeficient. Pentru determinarea cantităţii de 
carbon stocată de un puiet forestier, valoarea obţinută (B) se înmulţeşte cu 0,5. 
 
Exemplu:  
Considerăm ecuaţia alometrică (calculele se vor realiza în Excel): 

 B = 0,037 x dc
0,769 x d10

1,102 x h0,758  

în care, B = biomasa uscată [kg]; dc = diametrul la colet (la nivelul solului) [cm]; d10 = 
diametrul la 10 cm deasupra solului [cm]; h = înălţimea puietului [cm] 
Cantitatea de carbon stocată de un puiet este B x 0,5. 
Pentru exemplul de mai sus (cu dc = 2,5 cm , d10 = 2 cm şi h = 123 cm), B este 6,16 kg, iar 
cantitatea stocată de carbon este 3,08 kg. 
 
Cuvinte cheie: biomasă, carbon stocat, ecuaţii alometrice. 
 
Abilităţi: Cunoaşterea şi înţelegerea importanţei pădurilor în circuitul global al carbonului. 
 
Conexiuni curriculare: biologie, matematică. 
 
Categorie vârstă: elevi din clasele V – VIII. 



 
 

 

 
Fişa de observaţie  
 

Puiet Specia Dc [cm] D10 [cm] H [cm] B [kg] C stocat [kg] 

1 fag 2.5 2 123 6.17 3.08 

2     
  

3 
      

4 
      

5 
      

6 
      

7 
      

8 
      

9 
      

10 
      

 
Legendă:  
Dc – diametrul la colet (diametrul tulpinii puietului la nivelul solului); D10 – diametrul tulpinii 
puietului la 10 cm deasupra solului; H – înălţimea puietului; B – biomasa puietului; C stocat – 
cantitatea de carbon stocată de către puiet. 
 

Atenţie! 
Dc, D10 şi H se vor exprima în cm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Transporturi 
 
 

 
Autor: Bajko Anett, 2010 

 
 
 

Coordonator capitol: Ciprian Stanciu, Asociaţia Floarea Reginei 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Context general 

 

Societatea umană a trecut de-a lungul timpului prin diferite stadii de dezvoltare, atât din 
punct de vedere cultural, filozofic, educaţional, material, dar mai ales din punct de vedere al 
industrializării.  Ultimul aspect a răspuns nevoii acute a omului de a cunoşte şi descoperi noi 
limite spaţiale, de a uşura (şi chiar înlocui) munca fizică în diferite sectoare – agricultură, 
industrie etc. Unul dintre vectorii industrializării a fost TRANSPORTUL. Dacă de-a lungul 
timpului omul a folosit transportul pentru a se deplasa între locuinţă şi locul de muncă, 
pentru a transporta corespondenţa, materiile prime sau finite, odata cu dezvoltarea 
culturală şi economică, transportul a devenit indispensabil pentru deplasarea la magazine şi 
servicii, pentru a-ţi petrece vacanţele. În plus, de-a lungul timpului TRANSPORTUL a cunoscut 
toate formele posibile (cel puţin până acum): teran, subteran, suprateran, naval, aerian. 

Început ca o deplasare lentă cu mijloace încropite (căruţe, pirogi), odată cu revoluţia 
industrială au apărut motoarele care au oferit o nouă dimensiune transportului – viteza.  
Motoarele au adus beneficiile scurtării timpilor alocaţi deplasărilor, au deschis mai multe 
opţiuni legate de locul de muncă sau locuit, au creat oportunităţi pentru noi pieţe de 
desfacere a produselor sau pentru alegerea de forţă de muncă. Odată cu îmbogăţirea 
societăţii au apărut deplasările în scopuri comerciale şi de turism, a crescut capacitatea de 
comunicare – într-un cuvânt – a îmbogăţit viaţa omului. 
 
Dar dacă transportul a avut un impact atât de pregnant asupra dezvoltării societăţii umane 
el a adus cu sine şi diferite aspecte negative. Putem vorbi aici de scoaterea din uz a unor 
suprafeţe imense de teren (pentru construirea si extinderea şoselelor, autostrăzilor şi 
dotărilor aferente), de folosirea resurselor neregenerabile (combustibili, minereu, consum 
mare de energie), de apariţia aglomerărilor de trafic (cu o creştere semnificativă a poluării 
oraşelor), apariţia accidentelor (cu întregul cortegiu de costuri), de apariţia poluării fonice şi 
a aerului (din oraşe şi până în interiorul ariilor protejate).   
 
Povestea de dragoste mondială dintre om şi automobil a devenit simbolul central al 
libertăţii, bogaţiei şi a poziţiei sociale a individului. 
  

Din anul 1950 populaţia lumii a cunoscut o dublare, în timp ce numărul automobilelor s-a 
înzecit. În România, imediat după 1990, a crescut aproape exponenţial numărul de 
automobile. În acest moment, la nivel mondial, transportul este responsabil pentru aproape 
25% din consumul de energie şi este sursa pentru aproximativ 20% din totalul emisiilor de 
CO2 ca şi rezultat al arderii combustibililor fosili. Scenariile sugerează însă o creştere cu 40% 
până la 100% în următoarele două decenii a consumului de energie, chiar dacă costurile 
sociale şi de mediu vor creşte şi ele. Dacă până în prezent cererea de transport era vazută ca 
o nevoie socială şi economică, în prezent chiar şi politicile de transport au fost îndreptate în 
această direcţie. Apare tot mai clar paradoxul acestei situaţii: omul vede în dezvoltarea 
sectorului de transport  nevoia de a asigura creşterea calităţii vieţii şi descoperă tot mai clar 
că în realitate scade calitatea vieţii: aerul tot mai poluat al oraşelor, dispariţia spaţiilor verzi, 
reducerea mobilităţii în oraşe etc. 
 

Căile de comunicaţie şi transporturile ocupă o poziţie importantă în sistemul economiei, 
reprezentând legătura între fazele procesului de producţie şi ramurile economiei. 
Infrastructura de transport constituie un element cheie pentru asigurarea mobilităţii 
populaţiei şi mărfurilor constituind atât baza economiei, cât şi o condiţie esenţială a 
dezvoltării economice, cu implicaţii asupra bunăstării naţiunilor. 
 

 



Aplicaţia 1. „Să învăţăm să monitorizăm transporturile!” 

 
Activitate: Pe baza cunoştinţelor dobândite din anii anteriori, elevii vor încerca să 
interpreteze pe baza datelor din tabele, care vor fi trecute tot de ei în cadrul unor activităţi 
de teren, diferenţele legate de numărul de maşini grele şi uşoare. Elevii vor explica impactul 
acestora asupra mediului, care sunt mai poluante şi din ce cauză, dacă sunt necesare luarea 
unor măsuri de către organele abilitate pentru reducerea traficului în zonele respective. 
În tabelul nr.2 elevii vor completa cu numărul de persoane care folosesc diferitele tipuri de 
mijloace de transport în comun, iar în urma completării acestuia vor argumenta de ce unele 
sunt mai frecventate decât altele, care sunt avantajele şi dacă se pot lua măsuri de 
promovare a celorlalte mijloace de transport, care sunt cauzele alegerii respectivului mijloc 
de transport etc. 
Pentru uşurarea activităţii elevilor în interpretarea tabelelor, aceştia vor realiza un set de 
grafice la sfârşitul săptămânii care vor însoţi comentariile, eventual se vor face referiri (pe 
scurt) la impactul transportului asupra mediului prin comparaţie între ele. 
 
 
Note pentru profesori: 
 
Scop: formarea unor deprinderi de cercetare prin descoperire 
Materiale necesare: fişe de completat (tabele), pixuri, coli milimetrice, creioane, rigle, 
carioci. 
 
Număr participanţi: 24 – 30 
 
Durată: o săptămână (7 zile) 
 
Loc de desfăşurare:  
- 3 zone diferite ale oraşului (de exemplu: o zonă situată într-unul din cartierele oraşului, o 
zonă periferică, o zonă centrală) pentru tabelul nr. 1; 
- într-o staţie de autobuz, troleibuz, metrou, tramvai pentru tabelul nr.2. 
 
Abilităţi: lucrul în echipă, comunicarea, compararea, sinteza 
 
Conexiuni cu alte discipline: geografie umană, chimie. 
 

 
Cuvinte cheie: maşini uşoare, maşini grele, ambuteaj, poluare fonică, poluare chimică 

Din cele mai vechi timpuri transporturile au fost prezente în activităţile cotidiene ale oamenilor, 
iar pe măsură ce societatea a evoluat importanţa lor în sistemul complex a civilizaţiei umane a 
crescut continuu.  
Infrastructura de transport îşi pune amprenta asupra habitatului şi biodiversităţii, prin utilizarea 
directă a terenurilor, perturbările cauzate de zgomot şi lumină, poluarea aerului şi fragmentarea 
peisajului. Pe măsură ce infrastructura de transport se extinde, tot mai multe zone naturale 
protejate vor fi supuse acestei presiuni. 
 



 
Tabelul nr.1 
 

Mijloace de transport Număr maşini între orele 8 – 

8.30 

Număr maşini între orele 18 – 

18.30 

Maşini grele (camioane, 

TIR-uri, cisterne, tractoare, 

vehicule de marfă etc.) 

  

Maşini uşoare (automobile 

personale) 
  

 
  
 
Tabelul nr.2 
 

Tipul mijlocului de 

transport în comun 
 

Orele 8 – 8.30 

 

Orele 12 – 12.30 

 

Orele 17 – 17.30 

 

Tramvai 

   

 

Troleibuz 

   

 

Autobuz 

   

 

Microbuz (maxi-taxi) 

   

 

Metrou 

   



Aplicaţia 2. „Cum sunt transporturile în localitatea mea?” 

 
 
Activitate: Chestionarul va fi diseminat unui număr cât mai mare de elevi din cadrul 
şcolii/liceului în vederea identificării de către aceştia a problemelor cauzate de către 
transporturi în localitatea natală, respectiv identificarea unor soluţii (măsuri) viabile pentru 
reducerea impactului lor asupra mediului.  
 
 
Note pentru profesori: 
 
Scop: stimularea folosirii unei opinii proprii referitoare la transporturile urbane 
 
Materiale necesare: copii ale chestionarului 
 
Număr participanţi: număr nelimitat 
 
Durată: 15 minute 
 
Loc de desfăşurare: sala de clasă 
 
Abilităţi: sinteza, analiza, generalizarea datelor 
 
Conexiuni cu alte discipline: geografie economică 
 
 
 

Problemele transportului urban şi public sunt bine cunoscute. Ele includ impactul poluării 
aerului asupra sănătăţii umane, asupra mediului natural şi antropic; efecte fizice şi psihice 
ale poluării fonice; probleme economice cauzate de întârzieri si ambuteiaje, precum şi 
contribuţia la mortalitatea timpurie din cauza promovării unui stil de viaţă sedentar. 
Percepţia privind modalităţile diferite de transport reprezintă o problemă importantă. 
 
Monitorizarea calităţii aerului în marile oraşe este absolut necesară. Aproximativ 9% din 
populaţia UE trăieşte la o distanţă mai mică de 200m faţă de o stradă pe unde trec peste 3 
milioane de maşini/an, şi peste 25% trăiesc la o distanţă mai mică de 500 m (ENTEC, 2006). 
Constant, în fiecare an mor peste 4 milioane de persoane din cauza nivelului ridicat de 
poluare (EC, 2005). 
Dezvoltarea unui sistem de transport durabil presupune măsuri de reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră. Un prim pas constă în încurajarea transportului public, în special a 
vehiculelor puţin poluante (tramvaiele şi troleibuzele). 

 
 
 
Cuvinte cheie: transport urban, poluare, ambuteiaj, carburanţi ecologici, transport durabil 
 
 
 
 
 
 



Chestionar 
 

1. Aranjaţi în ordine crescătoare, după importanţă, efectele negative ale traficului 
rutier (1-impactul cel mai mare; 6- impactul cel mai slab) 

 poluare chimică 

 poluare fonică 

 ambuteiajele 

 creşterea numărului de accidente 

 scăderea nivelului de sănătate a populaţiei 

 ocuparea spaţiului. 
 

2. Bifaţi căsuţele unde credeţi că întâlniţi alternative viabile pentru crearea unui sistem 
de transport durabil în oraşul natal: 

 mersul cu bicicleta 

 stimularea transportului public 

 zone pietonale 
 

3. Bifaţi care dintre următoarele măsuri le consideraţi că ar trebui implementate 
pentru obţinerea unui sistem de transport durabil în oraşul vostru: 

 limitarea accesului auto în zonele centrale ale oraşului 

 limitarea numărului de parcări în zona centrală a oraşului 

 sprijinirea transportului public 

 introducerea accesului cu plată în anumite regiuni ale oraşului 
 

4. De unde credeţi că ar trebui constituite fondurile care să susţină astfel de măsuri? 

 de la populaţie 

 de la proprietarii auto 

 prin taxe locale pe carburanţi 

 prin taxe locale pe drumuri 

 altele_____________________________________________________ 
 

5. Care sunt, după voi, primele trei măsuri pe care le-aţi adopta? 

 dezvoltarea unei reţele de piste separate pentru biciclete 

 interzicerea transportului cu vehicule grele în interiorul oraşului  

 obligativitatea utilizării de carburanţi ecologici 

 diminuarea semnificativă a traficului auto în centrul oraşului 
 

6. Care credeţi că ar trebui să fie prima măsură care să se adopte pentru realizarea 
unui sistem de transport durabil în oraşul vostru? 

 reducerea vitezei de deplasare la 30km/h 

 dezvoltarea sistemului de transport public 

 crearea unei reţele de piste de biciclete 

 interzicerea circulaţiei cu autoturismele particulare în zonele centrale 
 

7. Cum credeţi că se va transforma oraşul vostru sub aspectul transportului în 
următorii 10 ani? 

________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________ 

*Chestionarul va exprima o opinie a elevilor şi nu un fapt. 
 



Aplicaţia 3. „Cine este mai convingător?” 

 
Activitate: Două grupe formate vor prezenta pe baza unui suport material transportul public 
şi autovehiculele personale. Materialul conceput de aceştia va cuprinde informaţii generale, 
dar şi specifice despre tema abordată astfel încât să fie cât mai veridic pentru juriul format 
din 5 elevi. Informaţiile teoretice înglobate în material vor fi susţinute de imagini. Ei vor 
prezenta numai avantajele tipului de transport prezentat, în timp ce grupa adversă va căuta 
să identifice dezavantajele acestuia.  
La sfârşitul fiecărei prezentări atât membrii grupelor concurente, cât şi restul colegilor, vor 
putea pune întrebări, iar în funcţie de răspunsurile formulate şi de prezentarea materialului 
lor va fi desemnată grupa câştigătoare. 
 
Notă pentru profesori: 
 
Scop: stimularea capacităţii de susţinere a unor idei prin folosirea unor diverse surse de 
informaţii  
 
Materiale necesare: fotografii, desene, grafice, prezentări PowerPoint, folii la retroproiector 
etc. 
 
Număr participanţi: 6 (împărţiţi în două grupe) + 5 (juriu) 
 
Durată: 60 minute 
 
Loc de desfăşurare: sala de clasă 
 
Abilităţi: generalizarea datelor, analiză, compararea,  sinteza, negocierea 
 
Conexiuni cu alte discipline: geografie fizică şi umană, chimie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuvinte cheie:  transport public, trafic, noxe, emisii de gaze cu efect de seră, externalităţi, 
infrastructură rutieră 

Transportul public cât şi cel personal reprezintă surse de poluare şi  mari consumatori de energie, însă 
nu toate vehiculele utilizate au acelaşi grad de poluare. Sunt necesare programe de încurajare a 
transportului public, în special a vehiculelor nepoluante (tramvaiele şi troleibuzele), de aceea este 
important ca acesta să fie inclus în planurile de dezvoltare urbană, pentru ca să devină mai accesibil şi 
mai atrăgător decât mijloacele de transport individual. 
  
Preţurile continuă să favorizeze folosirea autovehiculelor personale în locul transportului public. 
Costul total al transportului cu automobilul, care acoperă atât achiziţia, cât şi costurile de menţinere 
şi operaţionale, a rămas stabil, în timp ce costurile pentru alte mijloace de transport au crescut. Acest 
lucru implică reducerea capacităţii de mişcare pentru persoanele care nu au acces la un automobil.  
Folosirea autoturismelor personale a crescut mult în detrimentul utilizării transportului public. În 
România, între 2001 şi 2013, a avut loc o creştere semnificativă a numărului de autoturisme 
(ajungând la aproximativ 6 milioane). Intensitatea fluxului de călători a fost direct influenţată de 
nivelul de dezvoltare a industriei, de modernizarea reţelei de drumuri judeţene şi comunale, dar şi de 
gradul de urbanizare. 



Aplicaţia 4. „Accidente navale? Nu!” 

 
Activitate: Elevii împărţiţi în două grupe se vor documenta din diverse materiale (ziare, reviste, internet, 
cărţi etc.) despre cele mai mari accidente navale (atât maritime, cât şi fluviale) şi impactul lor asupra 
mediului, respectiv interacţiunea transporturi navale – schimbări climatice. Se va da frâu liber 
imaginaţiei, astfel încât nu se vor impune restricţii în ceea ce  priveşte modalitatea de prezentare a 
materialului.  
Pentru elevii de liceu se poate da o sarcină suplimentară şi anume realizarea unui studiu de teren cu 
privire la categoriile de mărfuri transportate (export, import), categoria de periculozitate pentru ape, 
măsurile de prevenire a accidentelor etc. 
 
Notă pentru profesori:  
Scop: stimularea formulării unor opinii proprii şi folosirea de cunoştinţe în domeniul transporturilor 
navale 
Materiale necesare: ziare, reviste, grafice, laptop, retroproiector, pliante, broşuri, filmuleţe etc. 
Număr participanţi: 10 (două grupe a câte 5 elevi) 
Durată: 60 minute 
Loc de desfăşurare: sala de clasă 
Abilităţi: sinteză, transmiterea informaţiei, analiză, comunicarea concluziilor,  
Conexiuni cu alte discipline: biologie, chimie, geografie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuvinte cheie: transport fluvial, transport maritim, deversare, maree neagră 
 
 

Generalităţi:  
Transporturile navale prezintă riscuri mai mari în cazul transporturilor maritime (datorită tonajului 
mare al navelor, unele petroliere având 450-550 mii tdw şi lungimea de 300-350 m), decât în cazul 
celor fluviale. 
Transporturile maritime se practică pe distante lungi, fiind esenţiale în schimburile comerciale 
intercontinentale. Cele mai grave şi cu cele mai mari consecinţe sunt accidentele petrolierelor, a 
doua jumătate a secolului al XX-lea fiind marcată de un întreg şir de asemenea catastrofe, între 
care: „Marpesia” (12 decembrie 1969, în apele Atlanticului, în largul portului african Dakar), „Torrey 
Canyon” (18 martie 1967), „ Arizona Standard” şi „Oregon Standard” ( 18 ianuarie 1971, s-au ciocnit 
în Golful San Fransisco), „Amoco Cadiz” ( 18 martie 1978) s.a. „Torrey Canyon” a deversat 100 000 
tone de petrol, iar „Amoco Cadiz” o cantitate aproape dublă, ambele dând naştere unor „maree 
negre”, care s-au abătut asupra ţărmurilor, degradând peisajul, distrugând flora şi fauna, alungând 
turiştii. 
În România, în cursul anului 2000 s-a produs un număr de 81 de poluări accidentale, la nivelul 
întregii ţări, din care: 34 cu produse petroliere; 20 cu substanţe organice; 5 cu metale grele; 2 cu 
cianuri; 2 cu fenoli şi 18 cu alte substanţe, dintre care o parte au fost datorate braconajului. 
Dintre poluările accidentale cu impact major asupra cursurilor de apă prin degradarea calităţilor 
fizico-chimice ale apei, dar şi prin afectarea vieţii acvatice – flora şi fauna – se pot menţiona 
poluările accidentale cu cianuri şi metale grele produse la iazul Aurul şi Novăţ din Bazinul 
Hidrografic Someş - Tisa şi poluarea cu petrol de pe râul Agi-Cabul din Bazinul Hidrografic Dobrogea 
– Litoral. 



 

Aplicaţia 5. „Calculatorul de carbon” 

 
 
Activitate: Timp de o săptămână notaţi câţi kilometri parcurge maşina familiei. Cereţi şi ajutorul 
părinţilor. Pe baza exemplului următor încercaţi să calculaţi cantitatea de dioxid de carbon produs. 

 drumul parcurs într-o săptămână: 500 km 

 combustibilul folosit într-o săptămâna: 35 l  

 cantitatea dioxidului de carbon produs: 77 kg/săptămână 

 cantitatea de dioxid de carbon produs într-un an: 4004 kg 
 
Elaboraţi o strategie pentru a micşora drumul parcurs cu maşina. Pe lângă scăderea cantităţii de 
combustibil puteţi contribui la reducerea dioxidului de carbon şi prin plantarea copacilor. Un copac 
plantat echilibrează circa 11 kg de dioxid de carbon emis. Calculaţi câţi copaci ar trebui să plantaţi ca să 
echivalaţi cantitatea de dioxid de carbon produsă într-un an de maşina familiei! 
 
 
Note pentru profesori:  
 
Scop: de a înţelege că prin scăderea distanţei parcurse cu maşina pot contribui la micşorarea efectelor 
schimbărilor climatice. 
 
Materiale necesare:  caiete, creioane. 
 
Număr participanţi:  30. 
 
Durată: monitorizare o săptămână, prezentarea rezultatelor într-o oră de curs.  
 
Loc de desfăşurare: sala de clasă şi în spaţiu liber 
 
Abilităţi: analiză, problematizare, luarea deciziilor 
 
Conexiuni cu alte discipline: ştiinţe, educaţie civică, consiliere şi orientare 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuvinte cheie: transport, combustibili fosili , încălzirea globală 
 

Această activitate este una de colectare a informaţiei cu privire la consumul de combustibil folosit de 
maşina familiei. Elevii vor fi încurajaţi pentru înţelegerea relaţiei cauza – efect între obiceiurile de 
transport şi impacturile schimbărilor climatice prin calcularea cantităţii bioxidului de carbon produs de 
maşină. Elevilor li se va cere să se consulte cu părinţii pentru căutarea unor soluţii prin care  familia poate 
schimba obiceiurile de transport. 



Aplicaţia 6. „Câţi kilometri consumi într-o zi?” 

Activitate: Scrie meniul de o zi şi încearcă să stabileşti de unde provin diferitele alimente (de exemplu: 
caşcavalul din Olanda, strugurii din Italia, măslinele din Grecia etc.). Să iei în considerare şi faptul că 
diferitele componente ale unui produs pot proveni din ţări diferite (exemplu: în cazul conservei de ton 
cu maioneză: peştele provine din Thailanda, maioneza din Olanda, iar cutia de conserva iarăşi din altă 
ţară). 
Calculează cât au călătorit  diferite alimente până au ajuns la tine pe masă. Care este efectul poluant al 
transportului? Cât contribuie cantitatea gazelor cu efect de seră emisă în timpul transportului la 
schimbările climatice? Fiecare km parcurs cu camionul înseamnă 0,9 kg de CO2 emis. Transportul unui 
kilogram de kiwi din Noua Zeelandă înseamnă o emisie de 5 kg de CO2 

Discutaţi cum puteţi contribui la scăderea emisiei gazelor cu efect de seră prin schimbarea obiceiurilor 
de nutriţie. Întocmiţi un meniu „de distanţă mică” în care alimentele provin din zona în care locuiţi. 

Distanţa parcursă de câteva alimente (exemple): 

Produsul Locul de provenienţă Drumul parcurs (în km) 

Piersici Spania 2800 

Mere, strugururi Italia 1800 

Pepeni Grecia 1100 

Cartofi Olanda 1960 

Ardei Maroc 2700 

Stafide Iran 3000 

Kiwi Noua Zeelanda 18000 

Ceai negru China 7300 

Conservă de peşte Thailanda 8200 

Orez Indonezia 10300 

Cuvinte cheie: efectele încălzirii globale, creşterea nivelului mărilor, secetă, creşterea temperaturii, 
val de căldură, topirea stratului de gheaţă  

Această activitate constă în colectarea de informaţii cu privire la locul de provenienţă al diferitelor 
tipuri de alimente şi calcularea cantităţii de CO2 produse în timpul transportului. Elevii trebuie să 
găsească alternativa pentru un meniu compus din alimente locale. 
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