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SCHIMBĂRILE
CLIMATICE

L A  N I V E L  G L O B A L

Ai auzit de lucruri precum schimbări climatice, urgență climatică
sau acțiune pentru climă? Te îngrijorează toate aceste lucruri?
Dacă da, faci parte din cei aproape 80% dintre români, care cred
că schimbările climatice sunt reale şi produc efecte vizibile,
conform unui sondaj realizat în 2022. Totuși, 17,4% din români
cred că schimbările climatice nu sunt reale și nu produc efecte
vizibile. În timp ce 43,2% dintre români spun că atunci când
cumpără un produs sau un serviciu iau întotdeauna în
considerare elemente precum ambalajul reutilizabil sau
reciclabil, sau eforturile companiei producătoare pentru
protecția mediului, 41,8% declară că fac acest lucru doar uneori.
În aceleași timp însă sociologii avertizează că aceste
comportamente prietenoase cu mediul sunt îmbrățișate într-o
proporție mult mai mare de persoanele peste 60 de ani, nu și de
tineri. (Sursa: Inscop, 2022).
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DESPRE PLANETA
NOASTRĂ

D A T E  &  C I F R E

Planeta este cu 1,18 grade Celsius mai caldă decât în 1880,
atunci când a început epoca industrială. În ritmul actual se
estimează că vom atinge punctul critic de 1,5 grade Celsius
între 2030 și 2052. (Sursa: NASA, Intergovernmental Panel on
Climate Change). Când tu vei avea 30, 35 sau 40 de ani.
Gradele pot părea ceva abstract, ce înseamnă aceste celebre
1,5 grade de fapt? 

ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ
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CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE
Î N C Ă L Z I R E A  G L O B A L Ă

Oameni de știință din 195 de țări s-au reunit încă din 1988 în cadrul Organizației Mondiale de
Meteorologie și, în cadrul Programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, pun cap la cap, în
fiecare an, cercetările științifice din întreaga lume cu privire la impactul schimbărilor climatice.
Ei sunt reuniți în cadrul unei structuri numită IPCC (Intergovernmental Panel on Climate
Change) care publică perioade rapoarte-sinteză, de câteva sute de pagini, bazate pe revizuirea
tuturor articolelor științifice publicate în jurnalele academice având cele mai ridicate
standarde de rigoare științifică. La rapoarte contribuie ca autori câteva sute de oameni de
știință și alte câteva mii le revizuiesc din punct de vedere al acurateței informației științifice.
Aceste rapoarte sunt transmise reprezentanților guvernelor din întreaga lume, care se
reunesc anual în cadrul Conferințelor Statelor Parte (COP) la Convenția Națiunilor Unite
privind Schimbările Climatice. Practic, la aceste foruri decizionale se reunesc liderii tuturor
statelor lumii ca să revizuiască progresele făcute în atenuarea efectelor și combaterea
cauzelor schimbărilor climatice și să adopte noi angajamente și politici publice în acest
domeniu.
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CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE
Î N C Ă L Z I R E A  G L O B A L Ă

În 2015, în cadrul reuniunii COP de la Paris, liderii tuturor statelor lumii și-au luat angajamentul
fără precedent de a opri încălzirea globală medie la 2 grade Celsius și a face tot ce le stă în
putință ca încălzirea să nu depășească 1,5 grade. Conform rapoartelor IPCC, adică conform
consensului științific global, chiar și 1,5 grade vor avea un impact major, în special pentru
oamenii din cele mai sărace state, pentru că astfel de temperaturi vor însemna creșterea
nivelului mărilor și oceanelor (deci pur și simpla dispariția statelor insulare și a locuitorilor lor),
precum și creșterea frecvenței evenimentelor meteorologice devastatoare (secete prelungite,
valuri de căldură, furtuni, uragane). Astfel de consecințe ale schimbărilor climatice sunt deja
vizibile și înseamnă foamete, sărăcie și conflicte.
Consensul global al celor 1,5 grade, la care încă nu s-a renunțat, are motivații serioase. La o
creștere a mediei temperaturilor globale de peste două grade 37% din populația lumii ar fi
expusă la cel puțin un val de căldură extremă, cu mortalitate ridicată a locuitorilor, la fiecare
cinci ani. La 1,5 grade 1,7 miliarde de oameni nu ar trece prin așa ceva. La 1,5 grade atinse până
la finalul secolului, 70% din recifele de corali din întreaga lume, un element cheie al
ecosistemelor marine, vor dispărea. La 2 grade, 99% din ele vor dispărea.
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DESPRE PLANETA
NOASTRĂ

D A T E  &  C I F R E

20 dintre cei mai calzi ani înregistrați au avut loc în ultimii 22
de ani, iar ultimii opt ani ai fost cel mai calzi ani înregistrați
vreodată. (Sursa: Organizația Mondială de Meteorologie). 

ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ
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Dacă în anii 50 raportul dintre zilele cu temperaturi foarte scăzute și zilele cu
temperaturi foarte ridicate era de 1 la 1, în prezent sunt de două ori mai multe zile
cu temperaturi ridicate record decât zile cu temperaturi scăzute record. Conform
Organizației Mondiale a Sănătății, în 2022, 15.000 de europeni au decedat din
cauza valurilor de căldură care au decimat continentul. În ultimii 50 de ani au
existat 148.000 de astfel de decese din care, imaginați-vă, 10% doar în ultimul an. 

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE
Î N C Ă L Z I R E A  G L O B A L Ă
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DESPRE PLANETA
NOASTRĂ

D A T E  &  C I F R E

Doar în 2022, 27,7 milioane de copii au fost afectați sever de
inundații neobișnuite în 27 de țări din lume. (Sursa: UNICEF)

ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ
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Aerul mai cald menține mai multă umiditate. Cu fiecare grad de temperatură
atmosferică, vaporii de apă din atmosferă cresc cu 7%. Aceasta înseamnă că
ploile sunt mult mai intense și, pe cale de consecință, inundațiile mai
devastatoare. În 2022 o treime din suprafața Pakistanului s-a aflat sub ape, țara
cunoscând cele mai devastatoare inundații din ultimii 100 de ani, cu 1600 de
persoane decedate.

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE
Î N C Ă L Z I R E A  G L O B A L Ă

Lucrăm împreună pentru o Europă verde și competitivă



DESPRE PLANETA
NOASTRĂ

D A T E  &  C I F R E

La nivel global, populația de specii animale sălbatice a scăzut
cu peste 69% în ultimii ani. (Sursa: WWF)

ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ
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CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE
Î N C Ă L Z I R E A  G L O B A L Ă

Creșterea populației globale și exploatarea resurselor naturale (minereuri, combustibili),
precum și defrișarea pădurilor sălbatice pentru a face loc culturilor agricole a dus la un declin
alarmant al biodiversității. În viitor, oamenii de știință estimează că nu ingerința oamenilor în
habitatele animalelor sălbatice va fi cauza principală a declinului biodiversității, ci schimbările
climatice. Amprenta ecologică a umanității sau, altfel spus, cantitate de resurse naturale
consumate de un om în prezent este de circa 2,5 hectare, în timp ce capacitatea planetei de a
reface aceste ecosisteme este de doar 1,6 hectare. În 2020, am trăit ca și cum am avea 1,75 de
planete la dispoziție, deși nu avem decât una. Între biodiversitate și schimbări climatice este o
relație cu dublu sens. Pe de o parte, biodiversitatea are un efect pozitiv asupra adaptării
umanității la schimbările climatice (spre exemplu, copacii sechestrează dioxid de carbon, unul
din gazele cu cel mai mare impact negativ asupra climei), în timp ce schimbările climatice
duc la degradarea și pierderea biodiversității marine și terestre (spre exemplu, multe specii de
pești și animale marine nu pot face față temperaturii și acidității crescute din mări și oceane).
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DESPRE PLANETA
NOASTRĂ

D A T E  &  C I F R E

În ultima decadă, pierderile economice pentru omenire
cauzate de catastrofele generate de schimbări climatice au
fost de peste 1.500 de miliarde de dolari, dintre care două
treimi au fost pierderi neacoperite de sistemul global de
asigurări. (Sursa: SwissRe)

ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ
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Dacă în anii 90 pierderile rezultate în urma evenimentelor meteo catastrofale, a
căror frecvență și intensitate au fost exacerbate în mod direct de efectele
schimbărilor climatice, conform consensului științific internațional, erau de
“numai” 900 de miliarde, aceste pierderi au crescut de la an la an. SwissRe, unul
din cei mai mari asiguratori la nivel global, estimează că un scenariu de creștere
a temperaturii globale cu 3,2 grade peste nivelurile preindustriale (ceea ce nu e
un scenariu prea îndepărtat dacă statele lumii nu devin serioase cu privire la
schimbările climatice) va duce la pierderi de 18% din PIB-ul global. Ca și cum ai
șterge de pe fața Pământului o economie de dimensiunile Chinei.

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE
Î N C Ă L Z I R E A  G L O B A L Ă

Lucrăm împreună pentru o Europă verde și competitivă



ȚARA NOASTRĂ,
ROMÂNIA

. . .  Ș I  L A  N I V E L  L O C A L

Ai putea crede că toate aceste efecte apocaliptice sunt valabile
acolo undeva departe, în pădurile amazoniene sau în jungla
bazinului congolez. Însă, și în România am început să resimțim
efectele schimbărilor climatice.
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DESPRE ȚARA
NOASTRĂ

D A T E  &  C I F R E

În 2021 România a înregistrat cel mai lung val de căldură,
temperatura medie depășind 35 de grade Celsius 15 zile la
rând. (Sursa: ANM).

... ȘI LA NIVEL LOCAL
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An de an sunt doborâte recordurile de temperatură. În istoria înregistrărilor
meteorologice, cele mai puternice intervaluri de căldură până în prezent, ca
valori de temperatură, au fost toate înregistrate în ultimii 20 de ani. Recordul a
fost înregistrat în 2017, la Calafat: 44,3 grade Celsius. Totuși, niciodată până în
2021 nu a fost emis un cod roșu de caniculă atât de devreme, anume în luna
iunie.

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE
. . .  Ș I  L A  N I V E L  L O C A L
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DESPRE ȚARA
NOASTRĂ

D A T E  &  C I F R E

100.000 de hectare din județul Dolj sunt deșertificate. Circa 1/5
din suprafața județului. (Sursa: Ministerul Mediului)

... ȘI LA NIVEL LOCAL
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Județul Olt, al șaptelea cel mai mare județ al țării ca suprafață și un județ
eminamente agricol, în care 60% din populația județului lucrează în agricultură,
este deșertificat sau pe cale de deșertificare într-un procent îngrijorător. Fără
excepție, seceta meteorologică a afectat fiecare din ultimii cinci ani în România,
astfel încât, spun specialiștii de la Academiei de Stiinte Agricole si Silvice
“Gheorghe Ionescu-Sisesti”, 70% din teritoriul țării a intrat într-un proces de
deșertificare. În aceste condiții irigațiile nu mai sunt suficiente pentru a proteja
culturile de temperaturile ridicate și o serie întreagă de investiții în hibrizi agricoli
rezistenți la secetă ar putea fi necesare ceea ce, evident, ar pune o presiune și
mai mare pe costurile alimentelor.

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE
. . .  Ș I  L A  N I V E L  L O C A L
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DESPRE ȚARA
NOASTRĂ

D A T E  &  C I F R E

În 2022, cantitățile de precipitați din România au fost cu 30-
50% mai reduse decât media normală a lunilor de primăvară.
(Sursa: Administrația Națională de Meteorologie)

... ȘI LA NIVEL LOCAL
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Acest lucru s-a întâmplat în contextul în care anul 2022 a fost cel mai secetos an
din ultimii 500 de ani, conform Joint Research Center (JRC), brațul de cercetare
al Comisiei Europene. În România aceste fenomen extrem a afectat desigur
culturile agricole, compromiterea cărora a dus la plata de despăgubiri de către
Guvernul României către agricultori în valoarea de 360 de milioane de RON
(această sumă acoperind valoarea culturilor de pe numai un sfert din suprafața
afectată, de 1,1 milioane de hectare). Dar și sectorul energetic a fost afectat. 30%
din producția Hidroelectrica, cea mai mare companie producătoare de energie
electrică, a fost întreruptă de seceta prelungită. Potrivit datelor Institutului
Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor, din România, la jumătatea lunii
august Dunărea intra în țară la Baziaș cu un debit de 1800 de metri cubi de
secundă, față de o medie multianuală de 4300 de metri cubi de secundă, pentru
luna august. Evident, navigația pe Dunăre a fost puternic afectată de aceste
efecte.

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE
. . .  Ș I  L A  N I V E L  L O C A L
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DESPRE ȚARA
NOASTRĂ

D A T E  &  C I F R E

În România se înregistrează 25.000 de morți premature din
cauza poluării aerului. (Sursa: Agenția Europeană de Mediu).

... ȘI LA NIVEL LOCAL
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Poluarea cu particule fine (PM2,5), cauzată în principal de transportul rutier, a dus
la 25.000 de morți premature anual. Imaginează-ți dublul populației orașului
Rovinari. De altfel, Comisia Europeană a trimis România în fața Curții de Justiție a
Uniunii Europene (CJUE) pentru lipsa unui program de control al poluării
atmosferice. Potrivit Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), poluarea
atmosferică constituie cel mai mare risc legat de mediu pentru sănătatea umană
în Uniunea Europeană (UE). 

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE
. . .  Ș I  L A  N I V E L  L O C A L
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DESPRE ȚARA
NOASTRĂ

D A T E  &  C I F R E

În perioada 2004 – 2016 pagubele produse de inundații în
România au fost de 4 miliarde de EUR, echivalent cu 2,7% din
Produsul Intern Brut. (Sursa: Ministerul Mediului).

... ȘI LA NIVEL LOCAL

Material realizat în cadrul proiectului “Frecvența Tineret”, proiect derulat de Association Colour your Dreams în parteneriat cu Societatea Română de Radiodifuziune cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de
Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021. Pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.
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Schimbările climatice sunt caracterizate de perioade de secetă prelungită,
urmate de inundații catastrofale. România încă nu are o hartă actualizată a
zonelor cu risc de inundații, deși, în 2020, numărul locuințelor afectate de
inundații a fost dublu față de anul precedent (Sursa: Inspectoratul General
pentru Situații de Urgență).

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE
. . .  Ș I  L A  N I V E L  L O C A L
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DESPRE ȚARA
NOASTRĂ

D A T E  &  C I F R E

În România, dezastrele climatice din perioada 1980-2019 au
cauzat la nivel național daune economice de aproximativ 12
miliarde euro. (Sursa: Banca Națională a României).

... ȘI LA NIVEL LOCAL
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Dacă avansăm în ritmul actual, fără politici adecvate de atenuare a schimbărilor
climatice, clima se va schimba considerabil în următorii 50-100 de ani, riscând ca
temperaturile medii să crească cu până la 4,3 grade peste cele din epoca pre-
industrială, ceea ce va duce la o pierdere de aproximativ 8-10% din PIB pe cap de
locuitor în România până în 2100, conform Raportului de de țară al Comisiei
Europene din 2020 privind România.Acest produs intern brut (PIB) de care tot
auzim la știri este practic măsura gradului de bunăstare al cetățenilor unei țări -
însumează toate cheltuielilor pentru consum ale gospodăriilor, toate investițiile,
toate cheltuielile statului, plus diferența dintre importuri și exporturi. PIB-ul nu
spune cât de echitabil este distribuită bogăția într-o țară, ci cât de bogată este. O
creștere a PIB-ului este interpretată de economiști ca o dovadă a faptului că
economiei îi merge bine.

CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE
. . .  Ș I  L A  N I V E L  L O C A L
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JUDEȚUL NOSTRU,
GORJ

. . .  D A R  Ș I  L A  N I V E L U L  J U D E Ț U L U I

Datele cu privire la calitatea mediului și la diverși parametri care
afectează schimbările climatice sunt colectate sporadic în
România, pe baza unor indicatori depășiți și prin instrumente de
măsură necorespunzătoare. Sunt de notorietate diferențele
dintre parametri de poluare a aerului sau apei înregistrați oficial
și cei măsurați de stațiile independente de măsurare instalate de
cetățeni și de ONG-uri. Date dezagregate la nivel de județ sunt
cu atât mai dificil de identificat iar cele existente nu sunt de
mare încredere.
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JUDEȚUL NOSTRU,
GORJ

. . .  D A R  Ș I  L A  N I V E L U L  J U D E Ț U L U I

Județul tău, Gorj, are desigur probleme legate de calitatea aerului. În
raportările județene oficiale, poluarea aerului nu apare ca fiind o
problemă semnificativă, autoritățile având drept obiectiv oficial
“menținerea calității aerului”, nu neapărat îmbunătățirea acesteia. Astfel,
în Planul de Menținere a Calității Aerului în Județul Gorj (2017 – 2022),
singura localitate cu anumite probleme pare a fi Rovinari, unde la stația
locală de măsurare a calității aerului s-au înregistrat anual 132 de depășiri
a limitei maxime admise pentru particula fină PM10, standardul de
calitate conform organizației Mondiale a Sănătății fiind de 35 de depășiri
pe an. 

Capacitatea autorităților locale de a dispune de senzori de precizie peste
tot unde este nevoie de ei este însă limitată. De aceea măsurătorile
independente au un rol major în determinarea magnitudinii
fenomenului. Astfel, o măsurătoare independentă efectuată de
Bankwatch România, pe parcursul a numai 32 de zile, arată că valoarea
maximă admisă a fost depășită în 23 de zile, iar în patru dintre acestea,
nivelurile înregistrate erau de două ori mai mari decât limita zilnică. O
regulă de trei simplă îți spune clar că, cel mai probabil, la nivelul
întregului an limita s-ar depăși în 262 de zile din 365. PM10 este o
particulă deosebit de importantă pentru că expunerea repetată la
această particulă duce la crize de astm, bronșită, tensiune arterială
ridicată și chiar morți premature. Particulele PM10 se întâlnesc
preponderent în teritoriile expuse mineritului și producției de electricitate
pe bază de lignit.

Dioxidul de carbon (CO2), cel mai puternic gaz cu efect de seră,
responsabil pentru o bună parte a schimbărilor climatice de care am
vorbit mai sus, este emis din plin la nivelul județului Gorj. Circa o treime
din tot CO2-ul emis de România aparține Complexului Energetic Oltenia,
iar peste jumătate din acesta este emis pe teritoriul județului Gorj. 
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Și măsurătorile internaționale au pus Gorjul pe harta recordurile
internaționale nefericite. În perioada 2005 – 2015 măsurătorile satelitare
efectuate de NASA au arătat emisii deosebit de ridicate de dioxid de sulf
și dioxid de azot. Conform Agenției de Dezvoltare Regionale Oltenia, în
Gorj o suprafață semnificativă de teren este afectată de existența
exploatărilor miniere, ceea ce generează particule fine și scoate din
circuitul agricol suprafețele pe care este depozitat sterilul rezultat din
minerit. Mai precis, 13.000 de hectare din județ sunt afectate de
exploatarea lignitului, iar alte 50.000 de hectare sunt acoperite cu zgură,
cenușă sau praf ca urmare a producției de energie electrică pe bază de
lignit. Nu mai puțin de 33.000 de terenuri de fotbal! Dar asta nu e tot. Din
cauza trecutului minier, la nivel de județ sunt acum 167.000 de hectare de
terenuri erodate (o treime din suprafața județului) și 89.000 de hectare
de terenuri supuse alunecărilor de teren.

Efectele, deși din păcate necuantificate, asupra stării de sănătate a
gorjenilor și a potențialului economic, agrícol sau turistic al județului
neexploatat din cauza calității slabe a solurilor și aerului, ar putea fi și mai
semnificative în viitor.

În prezent, Jiul oferă conditii foarte bune pentru rafting aproape tot anul,
fiind mai antrenant decât râuri similare din Vestul Europei. 
În ultimii ani Jiul a avut mai puțin de un sfert din debitul lui anual
obișnuit. Efectele schimbărilor climatice vor acelera acest declin și nu
este exclus ca rafting-ul pe Jiu să nu mai poată fi practicabil până la
sfârșitul secolului.

Dacă ar fi anost fără rafting și verdeață de-a lungul Jiului, imaginează-ți și
soarta stațiunilor montane din cauza schimbărilor climatice. Straja sau
Rânca au devenit nume emblematice în sporturile de iarnă. Experții
avertizează că în Europa orice stațiune alpina situată la mai puțin de 2000
de metri altitudine va fi nevoită să renunțe la schi.
În Alpi situația este deja dramatica întrucât căderile de ninsoare s-au
înjumătățit din anii 60, iar tunurile de zăpadă au nevoie de 40% mai
multă apă doar ca să mențină actualele niveluri de zăpadă naturală,
atunci când suntem suficient de norocoși să avem zăpadă. 
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DE CE AVEM
SCHIMBĂRI
CLIMATICE?

S C H I M B Ă R I  C L I M A T I C E

Schimbările climatice se referă la modificări pe termen lung a temperaturilor și
fenomenelor meteorologice. Aceste schimbări pot avea și cauze naturale,
precum variațiile ciclului solar. Totuși, consensul științific internațional este că
începand cu epoca industrială (anii 1800) principalul determinant al schimbărilor
climatice au fost activitățile umane și în special energia fosilă (cărbune, țiței, gaz)
folosită în acestea. Mecanismul este unul simplu. Arderea combustibililor fosili
generează gaze precum metanol și dioxidul de carbon (CO2), generic denumite
“gaze cu efect de seră”, întrucât acestea acționează ca o păturică în jurul
pământului, blocând căldura soarelui și generând temperaturi ridicate. Există și
alte activități umane care generează metan – defrișările, gropile de gunoi,
clădirile, etc. Ca urmare a intensificării activiăților industriale din ultimii zeci de
ani, concentrațiile de gaze cu efect de seră din atmosfera a atins maximul
ultimilor 2 milioane de ani.

Există oameni, așa-numiții sceptici climatici, care cred că nu activitățile umane
generează schimbările climatice al căror efect deja am început să îl resimțim.
Discuția amintește un pic de dezbaterile anilor 60, când exista multă opoziție la
dovezile tot mai numeroase că fumatul cauzează cancer. Între timp lobby-ul pro-
tutun a cedat și nu mai există nicio urmă de îndoială asupra dovezilor că fumatul
cauzează cancer. Evident, ca și în cazul schimbărilor climatice vorbim de
mecanisme cauzale complexe și de o întreagă știință a riscului și probabilității.
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ACTIVITĂȚILE UMANE
S C H I M B Ă R I  C L I M A T I C E

În prezent, comunitatea științifică internațională nu mai are niciun dubiu
asupra faptului că activitățile umane generează schimbări climatice, iar
dovezile științifice pot fi împărțite în câteva categorii (Sursa: Environment
Defense Fund):

1.     Chimia de bază: când ardem materiale cu conținut ridicat de carbon,
emitem dioxid de carbon (primele experimente științifice au început în
anii 1900)
2.     Contabilitatea emisiilor: încă din anii 70 oamenii de știință au socotit
cantitatea de combustibili fosili arsă în atmosferă, și, pe cale de
consecință, cantitatea de emisii eliberată
3.     Măsurarea dioxidului de carbon din atmosfera și a celui capturat în
gheață, descoperind valori în continuă creștere, cu valori tot mai mari în
ultimii ani (măsurătorile au început în anii 50)
4.     Analiza chimică a dioxidului de carbon din atmosferă arată că
actualele creșteri pe care le vedem provin de la combustibilii fosili,
cercetările începând în anii 50.
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Natura are, evident, mijloace naturale de a absorbi dioxidul de carbon, dar
nu dacă acesta este emis în cantități atât de mari.
Copacii, toată lumea știe, absorb dioxid de carbon. Atunci de ce nu
plantăm foarte, foarte mulți copaci? Ei bine, nu am putea niciodată
planta suficient de mulți copaci ca să compensăm pentru cele 35 de
miliarde de tone de carbon pe care le emitem anual în atmosferă. În plus,
o pădure, o dată ajunsă la maturitate, prin toate procesele naturale care
au loc în interiorul acesteia, ajunge ea însăși să devină neutră din punct
de vedere al carbonului: adică să emită tot atât CO2 pe cât absoarbe. 

Mult mai eficace este să ne concentrăm asupra cauzelor. 
În cele ce urmează, câteva din acestea.

5. Fizica elementară care a demonstrat, încă din 1820, că CO2 absoarbe
căldura.
6. Monitorizarea condițiile climatice și constatarea că aerul, solul și apele au
temperaturi tot mai ridicate și că, pe cale de consecință, gheața se topește și
nivelul mării crește. Aceste măsurători au început din anii 30.
7. Eliminarea factorilor naturali care ar putea explica schimbările climatice,
precum ciclurile solare sau oceanice, aceste cercetări începând încă din 1830.
8. Utilizarea modelelor generate de calculator pentru a simula influențele
naturale versus cele umane asupra Pământului, încă din anii 60.
9. Consensul zdrobitor în rândul oamenilor de știință asupra rolului
activităților umane în determinarea schimbărilor climatice, largi sondaje în
rândul acestora desfășurându-se încă din anii 90.

Lucrăm împreună pentru o Europă verde și competitivă



EXEMPLE
C A U Z E

Rolul sectorului
energetic

Rolul sectorului
agro-forestier
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ROLUL SECTORULUI
ENERGETIC

C A U Z E

Sectorul energetic, dominat încă, într-o proporție zdrobitoare, de
combustibilii fosili, este principalul emitent de dioxid de carbon, cel mai
important gaz cu efect de seră, care absoarbe căldura care radiază din
pământ și o redirecționează în toate direcțiile, inclusiv înapoi spre
suprafața pământului. 

În 2016, energia era responsabilă pentru 73,2% din emisiile de gaze cu
efect de seră la nivel global. Energia produsă și folosită în sectorul
clădirilor reprezintă 17,5% din acest procent, cea folosita în transport 16,2%,
iar cea folosită în industrie 24,2%. Ce este interesant este că emisiile din
industrie continuă să scadă, fiindcă în acest sector investițiile în noi
tehnologii cu emisii scăzute de carbon sunt cele mai mature și fiindcă
investițiile în eficiență energetică și reducerea consumurilor încep să își
facă simțite roadele. Emisiile din transporturi, în schimb, sunt în continuă
creștere pentru că motorizarea continuă să joace un rol tot mai puternic
în viețile noastre și pentru că combustibilii alternativi sau
electromobilitatea sunt încă departe de a-și fi atins maturitatea. 

Cărbunele este combustibilul responsabil de 40% din emisiile la nivel
global, urmat de țiței (30%), și de gaz natural (20%). În ciuda avântului
energiei din surse regenerabile, combustibilii fosili continuă să domine
sectorul energetic la nivel global. Din consumul global de energie, doar
16% îl reprezintă surse curate (hidroenergie, vânt, solar, energie
geotermală, biomasă). Restul este dominat de țiței (33%), cărbune (27%) și
gaz natural (24%). Evident, deși pare mic, procentul de 16% energie din
surse curate în 2021 este mult mai mare decât punctul de pornire: 7% în
1965, dar progresul este mult prea lent pentru a putea vorbi de o
traiectorie sigură de limitare a creșterii temperaturile globale la celebrul
indicator de 1,5 grade peste nivelurile preindustriale. Acest lucru se
datorează și faptului că, în cifre absolute, o planetă în creștere consumă
tot mai multă energie. Iar atmosferei nu îi pasă de procente, ci de
cantitățile absolut de CO2 care o inundă. În cifre absolute, continuăm să
producem tot mai multă energie din surse fosile, în special țiței și gaze, în
fiecare an. Pentru a limita cu adevărat emisiile de gaze cu efect de seră,
trebuie să vedem sursele regenerabile nu numai furnizând energia
suplimentară de care omenirea are nevoie în fiecare an, ci înlocuind
combustibili fosili din acest mix. 

Paradoxul anului 2021 a fost că simultan, s-a înregistrat cea mai mare
producție de electricitate din surse regenerabile din istoria omenirii,
procentual la nivel global aceasta sursa depășind electricitatea pe bază
de cărbune. Totuși, emisiile de dioxid de carbon din centralele
termoelectrice au înregistrat și ele un record mondial absolut, cât și cele
generate de cărbune. Economia globală și-a revenit după pandemia de
Covid-19 și, însetată, a căutat energie de orice fel, cu orice preț.
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ROLUL SECTORULUI
AGRO - FORESTIER

C A U Z E

Folosirea terenurilor, silvicultura și agricultura sunt responsabil de un
surprinzător procent de 18% din emisiile de gaze cu efect de seră la nivel
global. Principala cauză pentru această contribuție ridicată o constituie
defrișările cu scopul transformării pădurilor în terenuri agricole. Prin
folosirea sustenabilă a terenurilor și prin practici agricole mai prietenoase
cu clima acest sector poate deveni un aliat împotriva schimbărilor
climatice și nu un dușman. 

Sechestrarea carbonului în sol se poate face prin împăduriri, prin oprirea
exploatărilor silvice și prin a permite pădurilor exploatate să se
regenereze, precum și prin transformarea terenurilor agricole în pajiști
perene.

Există și tactici de intercalare a pădurilor cu terenurile arabile (agro-
silvicultură) sau prin îmbinarea creșterii animalelor cu menținerea
pajiștilor și pădurilor ca surse naturale de sechestrare a carbonului.
Convenția Națiunilor Unite pentru Schimbări Climatice (UNFCCC)
recunoaște și descrie strategii de management a fondului forestiere
astfel încât pădurile să își mențină simultan rolul de sechestratori naturali
de carbon, dar și să ofere produse necesare, precum cherestea sau
biomasă pentru energie din resturi forestiere.

Ca în orice domeniu, o abordare echilibrată este necesară pentru ca acest
sector să se transforme dintr-o cauză a schimbărilor climatice într-un aliat
pentru atenuarea acestora.
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FEREASTRA DE
OPORTUNITATE 2030

N U  E S T E  P R E A  T Â R Z I U  S Ă  A C Ț I O N Ă M  

Ei bine, da!
Haideți să îmbrățișăm cu toții un "optimism încăpățânat". Aceste
cuvinte aparțin Christianei Figuerez, o diplomată din Costa Rica
care a fost artizana Acordului de la Paris, prin care statele lumii s-au
angajat să mențină încălzirea globală la maxim 1,5 grade peste
epoca preindustrială. A fi un optimist încăpățânat nu înseamnă nici
să crezi, naiv, că totul va fi bine, dar nici să cazi în disperare și
anxietate și să zici că, indiferent ce am face, ne îndreptăm spre
aceeași catastrofă.
Să fii un optimist încăpățânat înseamnă să recunoști că mult rău a
fost făcut deja iar schimbările sunt inevitabile și că, într-o bună
măsură, rolul nostru va fi să atenuăm consecințele acestei rău. În
limbaj științific, asta înseamnă să facem adaptare la schimbările
climatice: să plantăm noi soiuri de plante, mai rezistente la apă; să
instalăm sisteme de drenaj și pompaj în zonele de coastă; să izolăm
clădirile și să instalăm acoperișuri verzi pe ele și zone de vegetație
urbană care să diminueze din efectele de tip insulă de căldură din
orașe; să creăm sisteme de avertizare timpurie în fața dezastrelor și
căi de evacuare rapidă, și multe altele.

În acest peisaj sumbru, există însă vreo rază de
optimism?
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Să fii un optimist încăpățânat înseamnă însă și să faci tot ce îți stă în
putință să salvezi chiar și o fracțiune de grad de încălzire globală. În
cuvinte științifice, să atenuezi schimbările climatice. Gesturile pe
care le poți face pot fi individuale - de la înlocuirea călătoriilor cu
avionul pe distanțe scurte cu mersul cu trenul, la economisirea
energiei în locuințe, la înlocuirea unor mese bazate pe carne cu
alimentație vegană, la colectarea selectivă și reutilizarea
materialelor, până la renunțarea la mașina personală în orașe în
favoarea bicicletei și transportului în comun. Sau, de asemenea, ele
pot fi mult mai sistemice: folosirea instrumentelor pe care le ai la
dispoziție, de la proteste, la petiții și solicitări de informații de interes
public vizavi de decidenții din comunitatea ta, de la primar la
consiliul local și parlamentarii din circumscripția ta, pentru a le cere
mai multă responsabilitate față de climă și adoptarea unor legi și
decizii care să asigure dezvoltarea de soluții verzi în locul celor
intense în emisii de carbon. 

Până în anul 2030 încă există o fereastră de oportunitate, dar ea se îngustează rapid și trebuie să
acționăm acum. Este încă fezabil, tehnic și economic, ca până în 2030  să înjumătățim emisiile de gaze cu
efect de seră. Experții internaționali din cadrul IPCC sunt optimiști, întrucât văd în ultimii ani o serie de
schimbări care ne dau speranța că această țintă intermediară pentru 2030 este încă realistă. Costurile cu
energia din surse regenerabile și cu bateriile necesare pentru stocarea acesteia au scăzut, din 2010, cu
peste 85%. Nenumărate legi noi au fost adoptate peste tot în lume pentru creșterea eficienței energetice,
oprirea defrișărilor și accelerarea investițiilor în energii regenerabile. Clădirile cu emisii zero au început să
apară peste tot în lume, indiferent de condițiile de climă din statele respective, ceea ce înseamnă că sunt
șanse mari, în marile aglomerări urbane, să putem reduce emisiile drastic, făcând astfel de investiții în
clădiri și electrificând transportul.
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Cum stăm cu energia în România? Între "mitologie" și "cifrologie"

România a fost unul dintre campionii energetici ai Europei. Înzestrată în mod natural cu resurse energetice abundente și bucurându-se în anii de
dinaintea comunismului de investiții străine directe consistente, România a fost prima țară din lume care a exploatat țițeiul la nivel comercial. În
fapt, există o dispută amicală cu Statele Unite ale Americii cu privire la revendicarea acestui titlu. În 1857, statistica a înregistrat prima sondă de țiței
din lume, în România, cu exploatări între râurile Prahova și Trotuș (conform "The Science of Petroleum", printre primele monografii ale industriei,
datând din 1938). Evident, și industria conexă s-a dezvoltat de timpuriu, prima rafinărie din lume fiind înființată undeva lângă Ploiești, iar
Bucureștiul fiind primul oraș din lume iluminat cu petrol lampant. În timp ce prahovenii descopereau "aurul negru", câțiva ani mai târziu Podișul
Transilvaniei avea să descopere un alt combustibil fosil prețios: gazul natural. În 1909 primele sonde comerciale de gaz începeau să opereze în
Transilvania, iar în 1910 prima conductă din Europa pentru transportul gazului natural a fost inaugurată tot în Transilvania. Pionieratul românesc în
energetică a însemnat și că un oraș românesc, Timișoara, a fost primul oraș din Europa cu iluminat stradal electric, în 1883, prin lămpi cu filament pe
cărbune.

Cărbunele a avut și el, evident, un rol major de jucat, fie că vorbim de exploatările de huilă din adâncime, din Valea Jiului, fie că vorbim de cele de
suprafață, din bazinul Motru - Rovinari. În 1922 în România a început exploatarea comercială a cărbunelui, încă una din resursele energetice naturale
cu care a fost înzestrată România. În perioada comunistă, pentru a alimenta industrializarea crescândă a României, producția locală de cărbune a
crescut de opt ori. În anii 1990, în cele cinci perimetre carbonifere din România lucrau aproape un milion de persoane.
Este evident că întreaga noastră prosperitate economică și tranziția de la o economie preponderent agrară și de subzistență la una modernă s-a
făcut pe baza combustibililor fosili. Este evident că milioanele de oameni care au lucrat în condiții extrem de grele în sectorul minier merită toată
recunoștința și aprecierea generațiilor prezente și viitoare.
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Cum stăm cu energia în România? Între "mitologie" și "cifrologie"

 În 2020, confirm IEA, România a produs 28% din electricitate din surse
hidro, 20% din nuclear, 17% la egalitate din gaz natural și cărbune, 12%
din surse eoliene, 3% din surse solare, și câte 1% din biomasă, respectiv
țiței. Cu toate acestea, din cauza vârstei înaintate a celor mai multe
capacități de producție, deci implicit ineficienței lor economice și
tehnologice, precum și din cauza faptului că resursele domestice de
hidrocarburi (țiței, gaz natural, cărbuni) sunt în declin, deși în mod
tradițional România se plasa în top 3 la nivel european din punct de
vedere al dependenței de importuri de energie, fiind net exportator,
situația s-a schimbat fundamental în ultimii 3 ani. România a devenit
net importator de energie. Deși pe hârtie avem o capacitate instalată
de circa 22 GW, experții sunt de părere că maxim 8 GW pot fi acoperiți
din surse domestice de producție de energie electrică, cererea fiind în
acest caz satisfăcută prin punerea în funcțiune a unor grupuri vechi și
poluante.

Tot la fel de necesare este, însă, să facem un pas în spate și să privim
sectorul energetic românesc astăzi. Dacă în primele decade ale
secolului XX România se clasa în topul producătorilor mondială de
combustibili fosili, abundența combustibililor fosili ieftin și ușor
accesibili a ajuns în ultimii 30 de ani mai degrabă un mit decât o
realitate confirmată de cifre. 
Este adevărat că România continuă să aibă un mix energetic echilibrat.
Conform Agenției Internaționale pentru Energie (IEA), în 2020
aprovizionarea totală cu energie a României era una foarte echilibrată:
30% gaz natural, la egalitate cu țițeiul, tot cu 30%, 11% cărbune, 4%
hidroenergie, 13% biocombustibili și deșeuri (în care intră și lemnul de
foc), 9% energie nucleară și 2% energie regenerabilă modernă (eoliană,
solară, etc.). 
Dacă ne uităm exclusiv la mixul energetic utilizat pentru producția de
electricitate, stăm și mai bine.
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Cum stăm cu energia în România? Între "mitologie" și "cifrologie"

De altfel, transformarea economiei românești din una energo-intensivă
în una bazată pe activități de tipul serviciilor și producției cu valoare
adăugată ridicată, se vede în mod clar în faptul că, din 1990 și până în
prezent, atât producția locală de energie, cât și consumurile au scăzut
cu circa 45%. Consumul de electricitate, pe de altă parte, a cunoscut o
scădere mai puțin accentuată, de numai 22%, iar din 1999 și până în
prezent tendința este una de creștere a consumului de energie
electrică, întrucât mai multe procese industriale și activități casnice
sunt electrificate. Cu atât mai mult devine de o importanță crucială
decarbonizarea mixului de producție al energiei electrice. Emisiile
totale de CO2 în economie au scăzut din 1990 cu 61%, din cauza
aceluiași proces de dezindustrializare. Scăderea este una mult mai lentă
în ultima decadă, motiv pentru care investițiile în eficiență energetică
sunt cruciale.

Având resurse energetice ieftine și abundente - pe care în prezent nu le
mai are - România a promovat o cultură a consumului ineficient de
energie, atât în clădirile rezidențiale, cât și în cele publice și comerciale,
dar și în procesele industriale. Epoca energiei ieftine a apus, motiv
pentru care trebuie să lucrăm la a îmbunătăți utilizarea resurselor. De
altfel, în ciuda îmbunătățirilor din ultimii ani, România continuă să aibă
o intensitate energetică mai mare decât media europeană. Pentru
fiecare unitate de valoare - produs intern brut, să zicem - consumăm de
60% mai multă energie decât media celorlalte state europene. Evident,
acest lucru înseamnă o competitivitate scăzută a economiei românești
și determină necesitatea modernizării urgente a sistemului energetic
național. 
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Cum stăm cu energia în România? Între "mitologie" și "cifrologie"

Din păcate, miturile că avem energie din abundență, că ne putem baza
în continuare pe vechile grupuri energetice și că în spatele energiei
regenerabile stau așa-numiții "băieți deștepți din energie" ne-au dus la
crearea unui cadru legislativ haotic și impredictibil, care nu a dus la
stagnarea investițiilor în capacități moderne, cu emisii zero, de
producție de energie electrică. Spre deosebire de tendința ascendentă
puternică a energiei regenerabile din alte state europene, în România
capacitatea instalată din surse regenerabile a stagnat în perioada 2005
- 2020. Au recuperat, mai ales în ultimii doi ani, oamenii simpli.

Oameni obișnuiți, ca părinții sau vecinii voștri, și-au instalat panouri
fotovoltaice pe acoperișurile caselor. Au început să consume din
energia auto-produsă și, când au produs mai mult decât puteau
consuma, au injectat energia electrică în surplus în rețeaua națională,
câștigând și bani de pe urma noului lor statut de prosumatori. În 2021-
2022 prosumatorii din România s-au înmulțit cu 800% și au ajuns să
producă, împreuna, peste 200 MW. Aproape cât un întreg grup
energetic pe cărbune!
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Cât de mult avem nevoie de energia bazată pe cărbune?

Întrucât cărbunele este cel mai poluant combustibil fosil, evitarea
impactului devastator al schimbărilor climatice înseamnă renunțarea
treptată la cărbune ca sursă de energie? Dar putem face acest lucru? 

După cum spuneam, România consumă mai puțină energie de la an la
an. În 2020 producea de circa 2,5 ori mai puțină energie electrică din
cărbune decât cu 10 ani înainte. Pe de o parte pentru că nu mai avea
atât de multă nevoie de energie, pe de altă parte pentru că noi surse de
energie - domestice sau de import - mai ieftine decât energia bazată pe
cărbune au început să apară. Energia bazată pe cărbune este o energie
scumpă.

Dacă ar fi să construim de la zero grupuri energetice azi, așadar grupuri
moderne, nu precum majoritatea celor din România, proiectate în anii
70, cu tehnologia anilor 60, și puse în funcțiune acum mai bine de 35 de
ani, costurile producției de energie de-a lungul întregii durate de viață a
centralei, ar arăta cam așa: 

cea mai ieftină sursă este o centrală fotovoltaică, urmată de o investiție
în energie eoliană și de o turbină pe gaz în ciclu combinat (adică o
centrală care produce simultan energie electrică și energie termică),
urmată de o centrală pe lignit, și de una pe huilă. Că să un ordin de
mărime, energia produsă din surse fotovoltaice ar fi, pe întreaga durată
de viață a activului respectiv, cam de două ori mai ieftină decât cea
produsă pe lignit și de trei ori mai ieftină decât cea produsă pe huilă.
(Sursa: Frauenhofer).
În România energie pe cărbune este cu atât mai scumpă cu cât, deși
centralele sunt foarte vechi, deci investiția inițială s-a amortizat de mult,
ele sunt și extrem de ineficiente. Grupurile energetice de la Ișalnița au
fost puse în funcțiune în 1964, cele de la Rovinari în 1972 și cele de la
Turceni în 1978. Deși de-a lungul anilor s-au făcut modernizări pentru
conformarea cu cerințele de mediu ale Uniunii Europene, de cât ori poți
repara o instalație veche de aproape 50 de ani? 
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Cât de mult avem nevoie de energia bazată pe cărbune?

Problemei de vechime i se adaugă problema dureroasă a costurilor cu
certificatele de emisii. O dată cu aderarea României la Uniunea
Europeană, instalațiile industriale din țară au intrat în așa-numitul
sistem european de tranzacționare de emisii de gaze cu efect de seră
(ETS). Sistemul ETS este cea mai mare piață globală a carbonului.
Instalațiile acoperite de sistemul ETS, cum sunt și centralele electrice pe
bază de cărbune, primesc un anumit plafon maxim de emisii pe care le
pot "consuma" în procesul de producere. Pentru emisiile care se
încadrează în acest plafon, companiile trebuie să primească gratuit sau
să cumpere așa-numitele certificate de emisii (câte un certificat/
alocare de emisii pentru fiecare tonă de CO2 emisă), din piața creată în
cadrul sistemului. În fiecare an plafonul coboară tot mai jos, pentru a
determina companiile să facă investițiile necesare în reducerea
emisiilor.
Certificatele pot fi tranzacționate, astfel încât companiile sunt 

stimulate să investească în eficiență energetică, pentru că pot vinde, pe
piața europeană a carbonului, certificatele în exces. 

Dacă în 2017 o tonă de emisii costa 4-5 EUR, la începutul anului 2022
prețul ajunsese la peste 90 de EUR.

În prezent, pentru Complexul Energetic Oltenia (CEO) ponderea
prețului certificatelor de CO2 în costul unitar de producție al energiei
electrice depășește 60%. Doar în 2022 CEO a primit de la statul român
un ajutor de stat pentru plata certificatelor de peste 500 de milioane de
EUR, scoțând însă și din buzunar încă 188 de milioane de EUR. Un preț
al energiei electrice de sub 100 de EUR pe MWh înseamnă ca CEO să
vândă energie electrică în pierdere. Ceea ce a și făcut, foarte mulți ani.
În 2020 a înregistrat pierderi de peste 930 de milioane RON, iar în 2019
de peste 800 de milioane de RON.
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Cât de mult avem nevoie de energia bazată pe cărbune?

Este evident că energie pe cărbune ne costă mult dar, momentan, ea continuă să acopere (Complexul Energetic Oltenia cu precădere, dar și
Complexul Energetic Hunedoara într-o mai mică măsură), circa 20% din producția de electricitate la nivel național. În fiecare zi, circa 1000 - 1200 MW
sunt produși de CEO și injectați în sistemul energetic național. Evident, renunțarea peste noapte la o astfel de sursă de energie ar putea arunca în
beznă întreaga țară. În același timp însă, ținând cont de costurile economice și de mediu ale energiei din cărbune este important pentru
competitivitatea economiei naționale și pentru sănătatea românilor ca, gradual, această energie să fie scoasă din mix.

Eliminarea treptată a combustibililor fosili, decuplarea folosirii resurselor de creșterea economică, precum și atingerea celor trei ținte majore ale
politicii energetice europene (1. reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră; 2. creșterea ponderii energiei din surse regenerabile; 3. creșterea
eficienței energetice) însumează, luate împreună, generosul concept de tranziție verde. Să ne uităm mai îndeaproape la câteva exemple.
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TRANZIȚIA VERDE ÎN
ENERGIE

T R A N Z I Ț I A  V E R D E

Așa cum schimbările climatice afectează absolut toate activitățile
umane, de la felul în care ne cultivăm și consumăm hrana, până la
felul în care călătorim, la obiceiurile pe care le practicăm în propria
locuință și la proveniența tuturor produselor pe care le cumpărăm,
așa și tranziția verde vizează toate aceste aspecte ale vieții noastre.
Tranziția verde vine în primul rând cu o serie de oportunități majore
de a dezvolta noi sectoare economice, deci de a crește prosperitatea
la nivel național, concomitent cu îmbunătățirea unor indicatori
cheie de mediu, ceea ce ar genera, evident, niveluri de sănătate și
bunăstare mai ridicate pentru populație.

Și nu numai 
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La începuturile dezvoltării sale, energia regenerabilă era foarte scumpă. Însă cercetarea în domeniu, subvențiile acordate, precum și difuzarea rapidă a
acestor noi tehnologii au permis o curbă de învățare foarte accelerată, astfel încât costurile de producție a energiei din surse fotovoltaice au scăzute cu
89% între 2009 și 2019, conform Raportului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Umană. În mod similar, prețurile bateriilor litiu-ion sunt azi cu 97% mai mici
decât erau în 1991. Aceste scăderi de costuri au fost mult mai mari decât cele anticipate de analiști. Conform IRENA, Agenția Internațională pentru Energie
Regenerabilă, în 2021 62% din proiectele globale de producție de energie electrică din surse regenerabile aveau costuri de producție mai scăzute decât
cele mai competitive forme de energie din surse convenționale. An de an costul de producție pentru diversele tipuri de tehnologii din surse regenerabile
scad cu procente cuprinse între 6 și 13%. Se estimează că, în țările aflate în curs de dezvoltare, puțina energie regenerabilă nou instalată în 2020 va duce la
economii de energie de 156 de miliarde de dolari, pe întreaga durată de viață a respectivelor proiecte. Celelalte beneficii sunt, în mod evident, reducerea
emisiilor, deci un mix energetic mai curat, cu efecte benefice asupra sănătății, dar și alte efecte economice dezirabile, precum crearea de noi locuri de
muncă. Aceste locuri de muncă nu sunt numai în noile capacități de producție de energie electrică din surse regenerabile, dar și în producția și
mentenanța echipamentelor, cercetare, precum și în activități conexe, cum ar fi eficiența energetică în clădiri. Diverse analize arată, totodată, că "per total,
industria energiei regenerabile este comparabilă în termeni de ocupare a forței de muncă cu celelalte tehnologii, dacă ținem cont numai de locurile de
muncă direct legate de producerea echipamentelor, construcția și instalarea, operarea și întreținerea centralelor" (Sursa: Greenpeace).

De altfel, energiile regenerabile sunt segmentul de industrie care are cea mai accelerată creștere. În ultimii zece ani, la nivel global, capacitatea instalată în
energii regenerabile s-a dublat. Energia viitorului este în mod clar necarbonizată. Ea este însă și una democratizată, digitalizată și descentralizată. Energia
democratizată ia, în general, forma cooperativelor de energie sau a comunităților de energie. O comunitate de energie reprezintă orice proiect sau
inițiativă în care membrii implicați sunt și proprietari sau au un cuvânt important de spus față de serviciile legate de energie. Aceste asocieri pot lua multe
forme, de la deținerea colectivă a unei companii de furnizare a energiei, până la deținerea în comun a rețelei de distribuție a energiei electrice sau
investiții colective în panouri solare. Cele mai importante reguli într-o comunitate de energie sunt cele democratice: participare la luarea deciziilor a
tuturor membrilor, dialog, vot, consens. Aceste comunități nu urmăresc în general profitul sau maximizarea cu orice preț al câștigurilor. Ele sunt
comunități întemeiate pe valori, unde primează obiective legate de mediu sau de valori economice și sociale locale. În U.E. există deja peste 1.900 de
comunități/cooperative de energie, adică peste un 1.3 milioane de oameni își produc singuri energia regenerabilă.

Oportunitatea energiilor regenerabile
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TRANZIȚIA VERDE ÎN
ENERGIE

T R A N Z I Ț I A  V E R D E

Som Energia este o cooperativă de energie regenerabilă din Catalunia,
fondată în 2010, fiind prima de acest fel din Spania. În 2022 cooperativa
avea peste 80.000 de membri, care investiseră colectiv peste 15 milioane de
EUR în producția de energie din surse regenerabile, și furnizau energie
pentru ei fiecare din proprii membri, dar și pentru alți client, având o bază
de peste 120.000 de contracte de furnizare. 

Studiu de caz - Som Energia 
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TRANZIȚIA VERDE ÎN
ENERGIE

T R A N Z I Ț I A  V E R D E

Tranziția către energii regenerabile oferă și șansa, mai ales tinerilor,
de a face antreprenoriat în energie. Noile tehnologii regenerabile au
nevoie de mentenanță, de digitalizare, de instalare și interconectare
prin noi soluții tehnice a consumatorilor. Unele din aceste idei
inovatoare au drept beneficiu și scoaterea din sărăcie energetică a
consumatorilor izolați și aflați într-o stare de vulnerabilitate, întrucât
cu ajutorul noilor tehnologii accesul la energie devine mai facil.

Și nu numai 
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SOL Share este o întreprindere socială din Bangladesh din domeniul
tehnologiilor curate (cleantech), fondată în 2014, printr-o soluție inovatoare
foarte simplă: instalarea de panouri fotovoltaice pe acoperișurile caselor
sărace din mediul rural și conectarea respectivilor consumatori (deveniți
între timp prosumatori - adică mici producători de energie care își produc
propria energie pentru autoconsum și dau energia în surplus vecinilor) într-
o micro-rețea. În acest fel oamenii simpli de la țară nu numai că au
dobândit acces la energie, dar au devenit la rândul lor mici antreprenori în
energie, întrucât, printr-un dispozitiv tehnologic foarte simplu, atunci când
produc mai multă energie decât consumă într-un anumit moment specific
al zilei, injectează respectiva energie în micro-rețeaua dezvoltată la nivelul
satului, un alt vecin o consumă și plătește un preț corect pentru respectiva
energie. Între timp, SOL Share a devenit un supermarket digital - un fel de
Emag pentru energie – care are misiunea de a remedia deficitul de acces la
energie prin servicii energetice sustenabile. Astfel, SOL Share oferă acum și
platforme peer-to-peer de ride sharing cu scutere electrice și instalații
fotovoltaice pe acoperișuri, toate printr-o tehnologie de tip Pay As You Go,
prin intermediul telefoanelor mobile. În cifre, impactul SOL Share
înseamnă 50.000 de familii care au căpătat acces la electricitate, 115 micro-
rețele, 86.000 de kilometri conduși cu tricicluri electrice împărțite în sistem
peer-to-peer și 650 de tone metrice de CO2 reduse. SOL Share a fost fondat
de un tânăr de 26 de ani la vremea respectivă, Sebastian Groh.

TRANZIȚIA VERDE ÎN
ENERGIE

T R A N Z I Ț I A  V E R D E

Și nu numai 

Studiu de caz - SOL Share

Acest start-up canadian are operațiuni în Tanzania și Nigeria,
unde a înființat o serie de hub-uri de energie solară. Fiecare
hub este operat de femeile din respectivele comunități, care
în felul acest au acces la job-uri și câștigă respectul
comunității. În cadrul unui hub sunt oferite kit-uri pentru
electrificarea locuințelor (panouri solare, invertoare, aparate
de aer condiționat, etc.) și totodată pachete de baterii în
sistem de închiriere.

Studiu de caz - Jazza Energy

Lucrăm împreună pentru o Europă verde și competitivă



TRANZIȚIA VERDE ÎN
ENERGIE

T R A N Z I Ț I A  V E R D E

Și în România, transformarea felului în care producem și consumăm
energie a dat naștere multor start-up-uri interesante.[1]

[1] Multe din aceste start-up-uri concurează în proiecte internaționale de sprijinire a inovației, fie în cadrul
programelor europene de acest tip, fie în cadrul incubatoarelor de afaceri de tip Impact Hub. Găsiți mai multe
detalii și exemple de astfel de afaceri în cadrul rapoartelor disponibile la https://www.interreg-
danube.eu/uploads/media/approved_project_output/0001/43/0f54e4d6863f030231ba031ce8ab79b10550fa24.p
df și la https://www.impacthub.ro/wp-content/uploads/2022/09/IH-GSE-Overview-Report-1.pdf.

Și nu numai 
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De obicei turbinele eoliene sunt de dimensiuni gigantice și
extrem de scumpe. O singură turbină, capabilă să producă
între 2 și 4 MW de energie electrică, costă între 2 și 4 milioane
de EUR. Dar turbinele eoliene de mici dimensiuni pot fi o
soluție mult mai accesibilă pentru uzul propriu. Fondatorii
TAPOHUB testează în prezent în cadrul Institutului Național de
Cercetări Aerospațiale, un nou model de generator de mici
dimensiuni de energie eoliană, care să poată fi folosit în special
în agricultură, unde sistemele de irigații consumă foarte multă
electricitate, de obicei din combustibili fosil. Un astfel de
generator însă ar putea fi folosit și în gospodăriile oamenilor
pentru a atinge autonomia energetică.

Fondatorul acestui start-up, Ionuț Pricop, folosește o
combinație de panouri electrice și hidrogen pentru a
decarboniza complet sistemul de iluminat și încălzit dintr-o
gospodărie. Panourile electrice folosite la iluminat produc și
energie din surse regenerabile care nu este consumată și care,
prin electroliză, este transformată în hidrogen, cu ajutorul
căruia consumatorii se pot încălzi. În felul acesta o gospodărie
poate avea autonomie energetică completă, indiferent de
sezon.

TapoHub

Hydrogen PVC

Ideile bune vin la vârste foarte fragede. SLICK este un prototip
de motocicletă cu motor electric pentru fiecare roată dezvoltat
de un elev de liceu din Cluj, Ionel Chereja. Ionel încă își testează
produsul și speră să îl poată produce în serie cât de curând.

Slick

Acest business social este dezvoltat de o tânără, Luminița
Vlaicu, care a prototipat un scaun cu rotile pentru persoane cu
dizabilități care folosește exclusiv energia solară. Acum
Luminița lucrează la a reduce costurile acestui produs, astfel
încât el să fie accesibil pentru cât mai multe persoane

Solar Chair
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TRANZIȚIA VERDE ÎN
ENERGIE

T R A N Z I Ț I A  V E R D E

Energiile regenerabile dau de asemenea naștere unor oportunități
de afaceri conexe producției, instalării și mentenanței sistemelor de
producție de energie din surse regenerabile. Exemplul cel mai
grăitor este industria bateriilor, integrată perfect în lanțul valoric al
energiilor regenerabile.

Și nu numai 
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TRANZIȚIA VERDE ÎN
ENERGIE

T R A N Z I Ț I A  V E R D E

Unul din cele mai puternice start-up-uri românești ale momentului,
avansat  la nivelul de scale-up, este fabrica de baterii de la Cernica, a celor
de la Prime Batteries Technologies. Aceștia produc baterii și diverse
sisteme de stocare pentru autoturisme, autobuze, utilaje portuare și
ambarcațiuni, care sunt în general vândute în Europa de Vest, atât pentru
industria energetică, cât și pentru cea a mobilității. Creșterea Prime
Batteries Technology fost impresionantă. Dacă în 2020 avea o cifră de
afaceri de sub 8 milioane de lei și un profit net de numai 500.000 de lei, în
2021 avut o cifră de afaceri de 38,3 milioane lei și un profit net de 5,7
milioane lei, iar numărul mediu de angajați a fost de 35. Un important fond
de investiții european a intrat în 2022 în acționariatul Prime Batteries
Technologies, iar aceștia speră să își crească exponențial capacitatea de
producție de la 2 GWh în 2024, la 8 GWh în 2026.

Studiu de caz - Prime Batteries Technologies 

Lucrăm împreună pentru o Europă verde și competitivă



EXEMPLE
C O N T R A A R G U M E N T E

Este adevărat că, prin natura ei, marea majoritate a energiei regenerabile este
intermitentă. Pe de altă parte, există și forme de energie regenerabilă unde
caracterul intermitent este mai redus (ex.: biomasa sustenabilă, energia
geotermală, hidroenergia). Dacă e să discutăm despre biomasă sustenabilă,
există inclusiv așa-numitele plante energetice: sălciile energetice sau alte
soiuri de plante cu creștere foarte rapidă pot fi folosite inclusiv pe terenurile
degradate, având un ciclu de creștere foarte scurt (1-2 sezoane), sechestrând
carbon pe durata creșterii și putând fi transformate prin compactare și
prelucrare în peleți care pot fi folosiți în centrale electrice, termice sau în
cogenerare. În plus, energia regenerabilă poate fi stocată pe scară din ce în ce
mai largă. Dacă prețul bateriilor mari pentru stocarea energiei electrice era
altă dată prohibitiv, tehnologia a evoluat tot mai mult, astfel încât acum, pe
întreaga durată de viață a activului, energia produsă din panouri fotovoltaice
instalate pe acoperișuri (la scală relativ mare) este mai ieftină decât energia
electrică produsă pe bază de huilă, cărbune sau gaz. Din 2010 în 2020
prețurile bateriilor litiu-ion au scăzut cu 90%.

001 Este o formă de energie intermitentă. Când nu
avem soare sau vânt, rămânem în beznă.
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EXEMPLE
C O N T R A A R G U M E N T E

Este adevărat că cele mai multe metale rare necesare în producția de baterii
pentru stocarea electricității din surse regenerabile (cobalt, litiu, etc.) sunt
localizate în țări care au un grad scăzut de respect pentru drepturile omului.
Tocmai de aceea, multe din companiile miniere care scot aceste minereuri
din pământ exploatează forța de muncă locală, inclusiv copii. Este important
însă nu să refuzăm tranziția energetică bazată pe baterii și panouri
fotovoltaice din aceste motive, ci să cerem marilor producători de
echipamente să se asigure ca furnizorii lor respectă cele mai înalte standarde
etice și de securitate și siguranță la locul de muncă. Spre exemplu, există la
nivel global platforme care reunesc actori din sectorul de business și din cel
ONG, cum ar fi Fair Cobalt Alliance, care se asigură că furnizorii din teritoriu a
marilor companii multinaționale respectă cele mai înalte standarde etice. 

002 Producția de baterii, panouri fotovoltaice și alte
echipamente nu este etică și încalcă principiile
sustenabilității.
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EXEMPLE
C O N T R A A R G U M E N T E

Este adevărat că cea mai mare parte a lanțului valori pentru industria energiei
regenerabile este localizată în China, de altfel China fiind unul din marii
câștigători ai tranziției energetice la nivel global. Cu toate acestea, Europa,
inclusiv România, lucrează din ce în ce mai intens la producția de panouri
fotovoltaice și baterii chiar în Europa. Există inclusiv o Alianță Europeană a
Bateriilor, din care face parte și România, alcătuită din peste 750 de actori
industriali și din domeniul cercetare - dezvoltare - inovare, de la companii
active în zona de minerit, până la companii din industria reciclării, care își
propune să construiască o industrie europeană a bateriilor puternică și
competitivă. În ceea ce privește componentele necesare industriei energiei
regenerabile, în special partea de metale rare, ele sunt mult mai răspândite la
nivel global decât sunt în prezent depozitele de gaz natural. Cu alte cuvinte,
nu am înlocui o dependență cu altă dependență.

003 Dacă înlocuim gazul rusesc cu energie regenerabilă,
înlocuim o dependență cu altă dependență.
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EXEMPLE
C O N T R A A R G U M E N T E

Este adevărat că, deocamdată, industria reciclării bateriilor nu este la
maturitate deplină, dar a făcut foarte multe progrese. În prezent, există soluții
tehnologice care permit reciclarea a peste 90% din componentele bateriilor.
În plus, țițeiul continuă să fie cel mai poluant combustibil - pentru a genera
un KWh de putere, țițeiul emite în atmosferă 970 g de CO2, mai mult chiar
decât cărbunele.

004 Pe întreaga durată de viață a produsului, mașinile
electrice, bateriile, panourile solare sunt foarte poluante.
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Până în 2030, cantitatea de baterii aparținând vehiculelor electrice care va
fi aruncată va însuma circa 200 GWh, echivalentul a 3 milioane de
vehicule electrice. Cel mai probabil aceste baterii vor fi încă funcționale, la
circa 70-80% din capacitatea inițială. Evyon este un start-up din Norvegia,
fondat de un român, care își propune să producă o revoluție în piața
bateriilor uzate. Ei au dezvoltat tehnologii noi care dau o viață nouă
bateriilor second hand de la vehicule electrice, transformându-le în
sisteme modulare de stocare pe bază de baterii, într-o manieră sigură,
scalabilă și eficace din punct de vedere al costurilor. Folosind baterii la
mâna a două, Evyon estimează că sistemele de stocare pot avea o
amprentă de carbon cu până la 95% mai redusă decât sisteme similare
bazate pe celule noi.

La doar 25 de ani, William Bergh a fondat în Suedia un start-up inovator în
domeniul bateriilor: Cling Systems. Acest start-up este o platformă
business-2-business, care agregă baterii litiu-ion de la cimitire auto,
ateliere de reparații, linii de producție și alți colectori din întreaga lume.
Ulterior, creează o buclă închisă prin care companiile care recondiționează
sau reciclează baterii pot avea în acest fel acces la un flux continuu și
predictibil de baterii pentru refolosire, rezolvând problemele care apar
atunci când lanțul valori este fragmentat.

Evyon Cling System

START-UP-URI IN
DOMENIUL BATERIILOR

I D E I
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OPORTUNITATEA
ECONOMIEI CIRCULARE

Tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon nu implică numai transformarea radicală a felului în care consumăm și producem energie. Implică
totodată și o regândire a paradigmei economice în ansamblul ei, de la o gândire de tip liniar, la una de tip circular. Modelul economic tradițional, cu care am
fost obișnuiți de zeci de ani, este unul liniar: materia primă este culeasă și transformată în produse pe care consumatorii le folosesc până le aruncă sub formă de
deșeuri, fără a ține cont de amprenta ecologică a acestui comportament. În opoziție cu acest model, vorbim de modelul economiei circulare. Conform Comisiei
Națiunilor Unite pentru Comerț și Mediu, economia circulară este una în care piețele stimulează reutilizarea produselor în locul aruncării lor și extragerii de noi
resurse naturale pentru fabricarea de noi produse. Într-o astfel de economie, toate formele de deșeuri, de la haine la metal și electronice care și-au depășit
durata de viață sunt returnate în economie sau folosite mai eficient. Fundația Ellen MacArthur este cea mai titrată organizație globală în acest domeniu, un fel
de părinte al economiei circulare. Conform acestei fundații, economia circulară este un cadru de soluții sistemice care răspund celor mai importante provocări
globale: schimbările climatice, pierderea biodiversității, generarea de deșeuri, poluarea. Economia circulară decuplează activitatea economică de consumarea
resurselor finite. 
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Eliminarea poluării și a deșeurilor

Circularea produselor și materialelor astfel încât
valoarea lor să fie maximizată

Regenerarea naturii

Tranziția către energie regenerabilă și materiale
refolosibile este parte din această nouă
paradigmă bazată pe trei principii:

P R I N C I P I I
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 Proiect derulat de Asociația Association Colour Your Dreams în parteneriat cu Societatea Româna de Radiodifuziune, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile
SEE 2014-2021.Conținutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru mai multe informații accesați www.eeagrants.org.
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Imaginați-vă o economie circulară ca două aripi ale unui fluture. O aripa a
fluturelui reprezintă ciclul tehnic, în care produsele și materialele sunt
menținute permanent în circuitul economic prin reparare, reutilizare,
reciclare. Cealaltă aripă a fluturelui o reprezintă circuitul biologic: nutrienții
eliberați de materialele biodegradabile se întorc în Pământ pentru a
regenera natura. La mijloc, corpul fluturelui este reprezentat de
consumatori și producători care, ambii, beneficiază de întrepătrunderea
acestor două cicluri.

O economie circulară este o condiție obligatorie pentru atingerea
obiectivului de neutralitate climatică până în 2050 la care s-a angajat
Uniunea Europeană, dar și România. Este însă totodată un factor esențial și
pentru stoparea pierderii biodiversității, întrucât poluarea reduce
disponibilitatea resurselor naturale și reziliența ecosistemelor naturale la
schimbările climatice. Jumătate din totalul emisiilor de gaze cu efect de
seră și mai mult de 90% din pierderea biodiversității și stresul hidric provin
din extracția și prelucrarea resurselor. Economia circulară poate reduce
această presiune asupra resurselor. Se preconizează că economia circulară
va crește PIB-ul UE cu încă 0,5% până în 2030, creând aproximativ 700.000
de noi locuri de muncă.
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A D O P T A R E A  P R I N C I P I I L O R

În primul rând trebuie să îți însușești piramida celor trei R:
Redu, Reutilizează, Reciclează!

Ce înseamnă să adopți principiile economiei circulare
în viața ta de zi cu zi?
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A D O P T A R E A  P R I N C I P I I L O R

Cel mai important comportament, cel de la baza piramidei, este acela de Reducere. Este necesar să reducem cantitatea de deșeuri pe care o generăm
în urma produselor pe care le consumăm, focalizându-ne în special pe evitarea produselor care vin în ambalaje de plastic. Sunt câteva trucuri simple
pentru reducerea cantității de deșeuri pe care o producem.

Nu comanda mâncare atunci când ești la facultate sau la birou, ci adu-ți propria mâncare, gătită și ambalată într-o cutie de prânz reutilizabilă. Deși
tacâmurile de unică folosință au fost interzise de ceva timp și în România, unii furnizori din zona serviciilor de catering continuă să le folosească. În
plus, chiar și tacâmurile biodegradabile se descompun destul de greu în condițiile facilităților de reciclare de la noi din țară și de cele mai multe ori
ajung tot la groapa de gunoi, unde emit cantități considerabile de metan - un gaz cu efect de seră de zeci de ori mai potent din punct de vedere al
încălzirii globale decât dioxidul de carbon. În plus, mâncare pe care o comanzi vine de cele mai multe ori în cutii de carton laminate cu plastic sau,
mai rău, în casolete de polistiren. Nici unul din acest ambalaje nu este altceva decât deșeu nereciclabil care ajunge la groapa de gunoi, poluând
solul, apele și aerul.

Ia-ți propria pungă de cumpărături când mergi în oraș. Deși pungile de plastic de unică folosință au început să fie înlocuite de pungi
biodegradabile, cel mai sănătos mod de a face cumpărături este refolosirea propriei pungi din bumbac sau din plastic durabil.

1

2

REDU!
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A D O P T A R E A  P R I N C I P I I L O R

Refuză apa îmbuteliată, în special cea în sticlă de tip PET și ia cu tine când ieși din casă o sticlă cu apă de la robinet. Poluarea cu plastic este unul
dintre cele mai periculoase asupra mediului. În ultimii 30 de ani, consumul de plastic a crescut de patru ori la nivel global, iar industria asta produce
de două ori mai mult emisii la nivel global decât cea aviatică. Fiecare dintre noi înghite, zilnic, între 74 de mii și 114 de mii de particule de micro
plastic. Poate dura până la 450 de ani ca plasticul să se descompună la groapa de gunoi, iar arderea lui e extrem de toxică. Probabil ai văzut că
râurile și spațiile verzi de la munte din România sunt pur și simplu îngropate în deșeuri. Situația e foarte tristă și periculoasă. PET-urile, deși
reciclabile, dacă ajung la groapa de gunoi necurățate de băutura care a fost în ele, sunt tot îngropate sau incinerate, căci nu mai pot fi recuperate.
Chiar și PET-urile de apă, în cazul fericit în care nu au fost contaminate de alte deșeuri, nu pot fi reciclate decât de maxim una sau două ori pentru
că, cu cât este reciclată de mai multe ori, fibra de polietilenă își pierde proprietățile. În cele mai multe locuri din România apa de la robinet este
perfect potabilă. Dacă ai dubii, poți duce apa de la robinet la un laborator de testare. Mai mult decât atât, o simplă cană filtrantă este un mod extrem
de eficace și ieftin de eliminare a oricăror impurități din apa de la robinet.

3

REDU!
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A D O P T A R E A  P R I N C I P I I L O R

Fii atent la ce cumperi. Când ești în supermarket, fii atent cum sunt ambalate produsele și alege produsul care are cel mai puțin ambalaj de plastic
sau al cărui ambalaj poate fi refolosit cel mai ușor. Nu are niciun sens să pui fructele sau legumele în pungi de plastic: este suficient să le așezi pe
cântarul de la supermarket și să lipești eticheta de preț pe unul singur din fructele sau legumele pe care le cumperi. Dacă ai posibilitatea să cumperi
produse vrac, aducându-ți propriile pungi sau săculeți reutilizabili de acasă, fă această alegere. Tot mai multe supermarket-uri au și raioane la care
vând produse vrac.

Întreabă-te: chiar am nevoie de acest produs? De multe ori cedăm tentației cumpărăturilor compulsive, în special când vine vorba de haine sau
produse de înfrumusețare. Însă chiar are sens să îți iei un nou tricou negru când mai ai acasă încă trei asemănătoare, pe care oricum nu ajungi
niciodată să le porți? Examinează-ți din când în când garderoba și, dacă ai produse pe care nu le-ai purtat sezoane întregi, vinde-le sau donează-le.
Folosește grupurile specializate de pe Facebook sau aplicații precum OLX și Facebook Marketplace să cumperi produse second hand, dacă ajungi la
concluzia că ai neapărat nevoie de acel produs. 

4
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REDU!
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A D O P T A R E A  P R I N C I P I I L O R

Vinde sau donează. Sunt o mulțime de obiecte în propria ta casă pe care tu sau părinții tăi le puteți vinde sau dona. Păturile și prosoapele vechi pot
fi folosite la adăposturile pentru animale. Electronicele pot fi reparate sau vândute pe site-uri precum OLX. Hainele vechi pot fi donate sau vândute.
Nu arunca niciodată cărțile: donează-le bibliotecii de la școală sau oricărei biblioteci dintr-o comunitate dezavantajată. 

Cadouri responsabile. Atunci când faci cadouri, le poți ambala în hârtie de la ziare sau reviste vechi, tot așa cum poți folosi și refolosi de mai multe ori
pungile de cadouri pe care le primești. Și ambalajul cadoului pe care îl faci trebuie să fie responsabil, nu numai cadoul în sine.

1

2

REUTILIZEAZĂ!
Reutilizarea înseamnă a gândi creativ cum poți să dai o viață nouă unui produs, fie prin reparare, fie prin găsirea unui alt scop pentru respectivul obiect
(repurposing).
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A D O P T A R E A  P R I N C I P I I L O R

Artă manuală. Dacă ai talent artistic, cerul e limita în a găsi modalități creative de a refolosi obiectele, de la ghivece din cutii pe care nu le mai
folosești, până la colaje din diverse materiale sau penare din PET-uri. Îți poți impresiona prietenii cu creativitatea și poți face cadouri sau decorațiuni
cu adevărat originale cu un pic de imaginație. Și cu un Google Search.

Bucătăria e locul cel mai propice pentru reutilizare. Resturile alimentare pot fi transformate în compost. Folia de aluminiu, dacă nu este murdară,
poate fi refolosită de foarte multe ori. Borcanele cu capac pot deveni recipiente de depozitare pentru o mulțime de lucruri, de la semințe și ierburi
aromatice la elastice pentru legăturile de legume.

3
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REUTILIZEAZĂ!
Reutilizarea înseamnă a gândi creativ cum poți să dai o viață nouă unui produs, fie prin reparare, fie prin găsirea unui alt scop pentru respectivul obiect
(repurposing).
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IDEE PROIECT
VOLUNTARIAT

C O M P O S T A R E A  C O M U N I T A R Ă

"Aproximativ o treime din toate produsele din România ajung la coșul de gunoi sau sunt irosite
inutil, anual. Această cantitate corespunde la circa 2.55 milioane de tone de produse alimentare, 
 ceea ce corespunde încărcăturii a 127.500 de tiruri aliniate în coloană din Bucureşti până
Munchen. Absolut fiecare dintre noi irosește singur în gospodărie în medie 353g hrana pe zi. De
cele mai multe ori cantitatea de mâncare aruncată reprezintă o masă completă." (Sursa:
Foodwaste.ro). Și în România există ONG-uri care luptă împotriva risipei alimentare, precum Food
Waste Combat, care au lansat ghiduri practice foarte utile pentru schimbarea comportamentului
fiecăruia dintre noi în sensul reducerii risipei. Citește Ghidul aici. Pentru alimentele a căror risipă
nu poate fi totuși evitată sau pentru cojile de legume și fructe, zațul de cafea sau cojile de ou,
compostarea poate fi o idee foarte bună. Compostul este o parte obligatorie a oricărei economii
care încearcă să devină circulară. Transformând resturile alimentare în compost, reușim să salvăm
măcar o parte din materialele, energia și apa folosite în producția alimentelor. Compostul rezultă
din resturi alimentare, resturi vegetale și alte materiale compostabile. Fiind descompuse în
compost, resturile alimentare nu produc la fel de multe gaze cu efect de seră, cum ar produce
dacă ar ajunge la  groapa de gunoi. Compostul rezultat poate fi folosit în agricultură, fiind un
excelent ameliorator al solului. Există și sisteme de compostare de apartament, deci indiferent cât
de mic este spațiul în care locuiești, poți fi un erou al mediului. De asemenea, poți înființa chiar tu
un sistem comunitar de compostare la tine în oraș. E suficient să găsești un loc liber în
proximitatea unui cartier locuit, să explici câtorva vecini de ce compostarea este esențială pentru
reducerea schimbărilor climatice și să îi convingi să ducă compostul la sistemul de compostare
pe care îl înființezi în cartier. Poți obține susținere pentru ideea ta de la primărie, chiar și un spațiu
sau finanțare. O bună inspirație o reprezintă Urban Cultor, un start-up ecologic din București care
propune soluții de agricultura urbana, grădinărit urban și compostare urbana in mediul privat si
public precum si evenimente si ateliere de inițiere in domeniu. Printr-o inițiativă Urban Cultor de
compostare comunitară 30 de familii compostează mai mult sau mai puțin regulat la zona de
compostare low tech din sectorul 2. Găsești aici mai multe informații. 
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A D O P T A R E A  P R I N C I P I I L O R Reciclarea este vârful piramidei celor 3 R. Principiile economiei circulare spun că scopul esențial pe
care trebuie să îl urmărim în această nouă paradigmă economică este reducerea resurselor folosite,
nu neapărat reciclarea lor. Cu alte cuvinte, esențial este să folosim cât mai puțin material (plastic/
metal/ hârtie/ sticlă) și nu cât mai mult, cu condiția să îl reciclăm. Totuși, inevitabil vom folosi și
ambalaje reciclabile, pe care este foarte important să le folosim în mod corect. Țintele municipale de
colectare a deșeurilor reciclabile sunt, din păcate, departe de a fi atinse în România, dintr-o combinație
de factori, de la lipsa unui sistem de stimulare economică a colectării selective, până la lipsa
infrastructurii necesare. Cel mai important, însă, marea majoritate a românilor nu realizează
importanța separării deșeurilor, colectării selective și reciclării. Poți fi unul din ambasadorii unei astfel
de mentalități în familia ta și în comunitatea ta. Parcurge următorii pași:

Documentează-te asupra importanței reciclării. Internetul este plin de resurse. Iată aici un mic ghid util și aici câteva date despre cât de multe
resurse poți economisi prin reciclare.

Află cum se colectează separat corect. Anumite obiecte pot fi reciclate de mai multe ori – unele se reciclează foarte ușor, iar altele deloc. Pe de altă
parte, unele tipuri de materiale nu se reciclează în general, pentru că această activitate nu poate fi susținută economic. Curățarea ambalajelor
înainte de aruncare (cel puțin printr-o simplă clătire cu apă) este obligatorie! Găsești aici resurse exacte despre cum colectezi separat corect și cum
pregătești deșeurile pentru reciclare.

Identifică cel mai apropiat punct de colectare selectivă și fă-ți un nou obicei sănătos din a-l folosi. Dacă blocul sau cartierul tău nu au puncte de
colectare selectivă, scrie-i primarului tău. Infrastructura ca tu să poți colecta selectiv este obligația primarului tău. Nu uita și de infrastructura privată
pentru reciclare pusă la dispoziție de supermarket-uri. Folosind-o, de multe ori poți primi cupoane de reducere.

Dincolo de schimbarea obiceiurilor de consum, este important de știut că economia circulară îți poate oferi și oportunități excelente de a-ți deschide o
afacere sau de a iniția un proiect de implicare comunitară. Numeroasele finanțări europene pentru start-up-uri favorizează afacerile în domeniul
economiei circulare sau afacerile care adoptă astfel de principii.

1
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RECICLEAZĂ!
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IDEI DE AFACERI
E C O N O M I A  C I R C U L A R Ă

Studiu de caz: Kingfisher, Marea Britanie. Un retailer mai puțin cunoscut de
produse de bricolaj, Kingfisher a înlocuit vânzarea de bormașini cu închirierea
de unelte pentru dat găuri în pereți. Clienții nu sunt neapărat interesați de
deținerea unui obiect, mai ales atunci când îl folosesc numai ocazional, ci de
atingerea unui anumit rezultat cu ajutorul respectivului obiect. 
Temă de gândire: Ce produs folosesc oamenii din jurul tău care ar putea fi
transformat într-un serviciu?

Peste tot în lume, de la piața imobiliară până la piața bicicletelor și
trotinetelor electrice, au fost puse la punct sisteme de punere în comun a
resurselor și partajare a lor. AirBnB este poate cel mai cunoscut exemplu,
precum și mai puțin cunoscutele Home Exchange și Couch Surfing. Regăsim
și în România câteva exemple, de la Bla Bla Car, la start-up-ul de sharing
economy în domeniul jucăriilor. Evertoys schimbă modul în care părinții obțin
jocurile și jucăriile pentru copiii lor, printr-un abonament la o bibliotecă de
jocuri, jucării și cărți pentru copii, la un preț fix lunar pentru toate produsele. 
Temă de gândire: Ce afacere bazată pe principiul sharing economy poți
deschide în comunitatea ta?

Din ce în ce mai mult eforturi în domeniul economiei circulare se
concentrează pe înlocuirea ambalajelor de unică folosință: fie prin
ambalaje reutilizabile, fie prin vânzarea produselor în sistem vrac.
Există magazine, fizice sau online, de tip Zero Waste. Adică magazine
unde nu se folosește niciun ambalaj care ar putea ajunge la locul de
gunoi și unde clienții vin cu recipiente proprii pentru a cumpăra
produse alimentare sau igienice, produse locale și vândute vrac. Un
exemplu este Magazinul Zero Waste din București sau magazinul AER
de la Piatra Neamț. Alte două antreprenoare din România scalează în
prezent cu succes R-CREATE primul ambalaj returnabil pentru
industria comerțului online. Constatând faptul că majoritatea clienților
care comandă des online se confruntă cu problema unor cantități
enorme de plastic și carton de unică folosință care ajung să
aglomereze casa și pubelele de lângă blocuri, fondatoarele R-CREATE
au creat un sistem prin care produsele sunt aduse clientului de către
curier în ambalajul lor original şi sigilate în ambalajul returnabil R-
CREATE. Clientul desigilează, preia produsul și înmânează ambalajul
returnabil R-CREATE curierului. Astfel, ambalajul reintră în circuitul de
livrare şi după trecerea prin toate procedurile standard de tratament al
retururilor, poate fi refolosit chiar și de peste 20 de ori.

001 Transformă produsele în servicii.

002 Sharing economy

003 Elimină ambalajele
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Soluțiile bazate pe natură sunt promovate din ce în ce mai mult ca urmare a potențialului lor ridicat pentru adresarea simultană a celor două provocări majore
cu care ne confruntăm: schimbările climatice și pierderea biodiversității. Acest tip de abordare este reprezentat, conform Comisiei Europene, de soluții inspirate
și susținute de natură, rentabile din punctul de vedere al costurilor, care oferă simultan beneficii de mediu, sociale și economice și contribuie la consolidarea
rezilienței. Prin aplicarea unor astfel de soluție, natura este readusă în orașe și peisaje terestre sau marine sunt transformate prin intervenții de restaurare
eficiente din punct de vedere al costurilor, care aduc totodată beneficii pentru comunitățile afectate. WWF, cea mai mare organizație globală pentru
conservarea biodiversității, definește soluțiile bazate pe natură ca "sisteme sau procese naturale care ne ajută să obținem beneficii sociale".
Aceste soluții, pe de o parte, pot contribui semnificativ la atenuarea efectelor schimbărilor climatice (prin captarea și stocarea CO2 din atmosferă), dar sunt și
măsuri de adaptare la schimbările climatice ireversibile, întrucât cresc reziliența ecosistemelor și comunităților locale. 

Un exemplu de soluție bazată pe natură o reprezintă protejarea, restaurarea și management-ul sustenabil al ecosistemelor, astfel încât acestea, simultan, să
protejeze biodiversitatea și să crească capacitatea de adaptare a comunităților locale în fața schimbărilor climatice. Pădurile de mangrove, spre exemplu, dacă
sunt conservate, pe de o parte mențin intacte stocurile locale de pește și ca atare asigură un minim nivel de trai comunităților de pescari, dar constituie și o
barieră naturală în în fața eroziunii și furtunilor puternice. De asemenea, ele filtrează apa și, exploatate într-un mod sustenabil, asigură și cherestea comunității
locale, concomitent cu o capacitate extraordinară de sechestrare a dioxidului de carbon.

În orașe una din marile probleme este că spațiul construit se întinde pe suprafețe largi și betonul a înlocuit solul, care ar avea în mod natural capacitatea de
absorbție a apei de ploaie. Ca atare, orașele sunt în pericol de a deveni atât insule de căldură, cât și de a nu putea face față riscului de inundații. Soluțiile bazate
pe natură vin în întâmpinarea acestor probleme urbane: acoperișurile verzi, grădinile pentru ploaie (o grădină alcătuită din tufișuri native zonei, plante perene și
flori, plantată într-o mică depresiune, acolo unde se formează o pantă naturală; este menită să mențină temporar apa care se scurge de pe acoperișuri, căi de
acces și peluze) sau zone umede construite artificial.

OPORTUNITATEA SOLUȚIILOR
BAZATE PE NATURĂ

N A T U R A
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CE ESTE TRANZIȚIA
JUSTĂ? 

T R A N Z I Ț I A  ( E N E R G E T I C Ă )  J U S T Ă

Procesul de tranziție justă se extinde dincolo de sectorul energetic și vizează, în sens mai
larg, tranziția către o economie cu emisii reduse de carbon și chiar către o economie
neutră din punct de vedere climatic, conform angajamentelor europene. De aceea, în
secțiunile de mai sus din ghid am descris nu numai sectorul energetic, dar și sectorul
economiei circulare și cel al soluțiilor bazate pe natură, integrate în peisajul mai amplu al
gestionării schimbărilor climatice.
Peste tot în Uniunea Europeană, procesul de tranziție justă este într-o fază incipientă, deși
angajamentul statelor europene către o economie diversificată și cu emisii scăzute a
început încă din 2008. Cu toate acestea, ultima etapă a tranziției este încă în derulare și va
însemna dispariția sau transformarea radicală a unor industrii: industria extractivă,
industria energiei electrice pe bază de combustibili fosili, industria metalurgică și
siderurgică, industria îngrășămintelor chimice, industria auto bazată pe motorul cu
combustie internă.
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ACOPERIREA A DOUĂ
MARI ASPECTE

T R A N Z I Ț I A  J U S T Ă

Ideea este ca, în urma procesului de tranziție, oportunitățile și avantajele
să fie distribuite echitabil, iar tranziția energetică să nu lase în urmă
lucrătorii și comunitățile din industriile afectate

Este important ca încă din faza de planificare a procesului, comunitățile
afectate să fie informate și consultate cu privire la proces, activități
planificate, măsuri de compensare și diminuare a efectelor negative, și
altele. 

Din punct de vedere tehnic tranziția energetică este una destul de
simplu de realizat, cuprinzând câteva etape clare. Totuși, aspectele
socio-economice și ce țin de echitate sunt complexe și încă insuficient
explorate. Încă din anii 70 cele două subiecte, acțiunea pentru climă pe
de o parte, dreptatea socială pe altă parte, au început să se suprapună
tot mai mult, născându-se inclusiv conceptul de justețe climatică. Rând
pe rând o constelație întreagă de actori interesați s-au alăturat
procesului, complexitatea crescând încetul cu încetul.

În România, colectiv responsabile de 65% din emisiile de gaze cu efect
de seră ale României sunt șase județe: Hunedoara, Gorj, Dolj, Prahova,
Galați și Mureș. Ele vor fi  cele mai afectate din punct de vedere al
tranziției și vor trece, pe termen scurt și mediu, prin cele mai
semnificative procese de transformare în vederea atingerii țintelor
naționale de decarbonizare. Întrucât industriile energointensive și
industria energetică bazate pe cărbune și mai ales lucrătorii activi în
aceste industrii au avut un rol semnificativ în procesul de dezvoltare
economică a României din ultimele decenii, procesul de tranziție
energetică în care suntem ancorați, și mecanismele de sprijin sau
compensare care vor fi construite în aceste județe trebuie să aibă în
vedere manifestarea solidarității și recunoștinței față de comunitățile
angrenate în ramuri industriale aflate în profundă transformare.
Totodată, aceste mecanisme de sprijin trebuie să ia în calcul direcțiile de
viitor pentru diversificarea economiilor locale din județele afectate,
pentru calificarea și recalificarea lucrătorilor și pentru stimularea creării
de locuri de muncă bine plătite.

001 Rezultatele

002 Procesul
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Impactul estimat al tranziției energetice în România

La nivel macro, impactul tranziției energetice în România, calculat cu
anul 2030 ca orizont de timp, este mai degrabă unul pozitiv. În cadrul
unui proiect de asistență tehnică din partea Comisiei Europene, de care
a beneficiat Guvernul României (REFORM/SC2020/109), un grup de
experți internaționali în modelare economică au calculat aceste
potențiale efecte și au tras aceste concluzii. Din punct de vedere al
creșterii economice, o tranziție mai accelerată, care să fie congruentă
cu țintele ambițioase din Pactul Verde European este mai benefică
decât una lentă, compatibilă cu ținte mai conservatoare de
decarbonizare. Se pot câștiga anual, printr-o tranziție accelerată, chiar și
2% din PIB, echivalent la nivelul anului 2022 cu circa 4 miliarde de EUR.
În cazul unei decarbonizări lente, câștigurile sunt mai modeste, de
numai 0,5% din PIB la orizontul anului 2030 (circa 1 miliard de EUR).

 Un proces de decarbonizare accelerată, congruent cu țintele europene
ale momentului, ar duce la nivelul anului 2030 la reducerea emisiilor de
carbon cu 30% față de anul 2020. Un proces de decarbonizare lentă,
conform actualului cadru de politici valabil la nivelul României (Planul
Național Integrat Energie Climă) ar duce la o scădere modestă a
emisiilor în următorii cinci ani (de numai 5%), dar, ulterior anului 2025
emisiile ar crește din cauza menținerii gazului în mixul energetic,
ajungând la nivelului anului 2030 chiar ușor mai mari decât în prezent.
Impactul negativ al tranziției urmează însă a fi resimțit pe piața locurilor
de muncă. Într-un scenariu de tranziție accelerată, pierderile de locuri
de muncă la nivelul anului 2030 ar fi cu circa 0,25% mai mari decât într-
un scenariu de tranziție lentă - în termen absoluți vorbim de circa
12.500 de locuri de muncă în minus la nivel național.
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Impactul estimat al tranziției energetice în Gorj

Indiferent de tipul de modelare efectuată și ținând cont de gradul
ridicat de incertitudine al oricărui scenariu econometric, există și
scenarii mai pesimiste la nivelul județului Gorj pe ce înseamnă locuri de
muncă. În proiectul de asistență menționat mai sus, modelatorii au
estimat că într-un scenariu de continuare a actualelor tendințe de
transformare economică, chiar și fără ținte mai ambițioase de
decarbonizare, ci pur și simplu din inerția procesului de tranziție
început deja, la nivelul județului se vor pierde 8000 de locuri de muncă
în sectoarele minerit și energie. Cifra ar crește la 10000 într-un scenariu
de decarbonizare accelerată. Totuși, s-ar și câștiga locuri de muncă în
sectoare precum transportul, serviciile turistice, IT&C, servicii publice,
dar insuficiente pentru a compensa declinul din minerit și energie. Net,
s-ar pierde între 4000 și 8000 de locuri de muncă la nivel de județ.
Economia județului ar avea ea de suferit, pierzând până la 500 de
milioane de EUR de valoare adăugată anual.

Conform celor mai recente modelări, în funcție de cât de accelerată sau
de etapizată este tranziția energetică, în județele afectate de pot pierde
un număr semnificativ de locuri de muncă. Ultimele date disponibile
arată că „la nivelul județelor Gorj, Galați și Hunedoara, pierderea
estimată este de aproximativ 5.500 de locuri de muncă/județ, în vreme
ce în Prahova și Mureș balanța negativă este mai redusă, cu pierderea a
3.300, respectiv 2.250 de locuri de muncă" (Sursa: Ministerul Investițiilor
și Proiectelor Europene). Economiile locale, indiferent cât de reziliente
sunt, nu pot compensa de unele singure aceste pierderi, în absența
unor mecanisme de sprijin adecvate. 
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Impactul estimat al tranziției energetice în Gorj

Oportunitățile la nivelul județului nu trebuie însă ignorate. Există circa
60.000 de hectare degradate în urma exploatărilor miniere, bine
poziționate, care pot fi regenerate și transformate prin procese de
reconversie funcțională. Astfel de reconversii și procese de valorificare a
patrimoniului industrial au mai avut loc în Europa în numeroase locuri.

Tranziția energetică se suprapune peste o serie de provocări și
oportunități deja existente la nivel local. În Gorj, spre deosebire de
celelalte județe afectate de tranziție, vorbim de o concentrare a
economiei locale în jurul unui singur actor economic - Complexul
Energetic Oltenia. Vorbim de asemenea de pierderi anuale de cu circa
300 de milioane RON decât profiturile înregistrate în județ, sectorul
minerit - energie fiind responsabil pentru 90% din aceste pierderi.

În județ mediul antreprenorial este slab dezvoltat, dovadă stând faptul
că, anual, numărul de companii crește cu numai 1,5%. Economia locală
se concentrează într-o mare măsură pe producție bazată pe tehnologie
rudimentară, la nivelul județului existând sub 10 întreprinderi mari.
Obstacolele de dezvoltare sunt exacerbate și de o ofertă educațională
neadaptată pieței muncii.
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Transit Lab este o cooperativă socială în domeniile tehnologiilor de tranziție
și a proceselor de reconversie urbană din fostele zone miniere din Belgia.
Început în urmă cu 30 de ani, procesul de închidere și reconversie a siturilor
industriale din regiunea Limburg a fost demarat printr-un dialog la firul
ierbii inițiat de autoritățile locale. Acesta s-a concretizat printr-un proces
participativ care a generat un masterplan de regenerare a regiunii în jurul
celor 7 mine cărora li s-a atribuit protecție legală ca patrimoniu industrial și
câte o funcționalitate diferită, în directă corelare cu profilul fiecărui orășel
care găzduia câte o mină, și având ca obiectiv explicit dezvoltarea durabilă.
Astfel, mai mult de 60 de clădiri au intrat în regim de patrimoniu, cu
diferite funcții: zona Waterschei a devenit hub de energie și cercetare-
dezvoltare, Houthalen a devenit incubator de afaceri clean-tech, Zwartberg
este centru de artă și cercetare în biodiversitate, iar Beringen sit pentru
turism, muzeu și spații de petrecere a timpului liber.

TRANZIȚIA
ENERGETICĂ

J U D E Ț U L  G O R J

Studiu de caz - Transit_LAB, Belgia

Alte oportunități sunt legate de caracterul rezilient al economiei locale.
O serie de companii locale care deserveau în întregime Complexul
Energetic Oltenia, realizând transformările prin care trece complexul,
au început cu mulți ani în urmă să își diversifice activitatea economică,
astfel încât în prezent depind mult mai puțin de complex. Un bun
exemplu este Artego, care, de la o companie care producea benzi
transportoare exclusiv pentru Complexul Energetic Oltenia, și-a extins
activitatea și în alte domenii, precum oxigenul tehnic, produsele de
panificație, lactatele, etc. 

Forța de muncă care urmează să fie disponibilizată din cadrul Complexului Energetic Oltenia în următorii 10 ani, când această companie va trece printr-
un amplu proces de transformare, este într-o bună măsură înalt calificată sau având studii tehnice, motiv pentru care profilul tehnic al acestora poate fi un
mare avantaj în procesele de diversificare economică din zonă și în atragerea de noi investiții în domenii ale viitorului, precum bateriile și hidrogenul. 

Nu în ultimul rând, studiile arată, județul are un potențial bun în domeniul energiilor regenerabile, circa 400 de MW de energie fotovoltaică putând să fie
dezvoltați în județ fără niciun sprijin financiar, în condițiile de piață ale anilor 2019 - 2020.
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Fondul privind Tranziția Justă și Planurile Teritoriale privind Tranziția Justă

Dezvoltarea
întreprinderilor și a
antreprenoriatului,
inclusiv incubatoare de
afaceri adresate cu
precădere investițiilor
verzi

Sprijinirea tranziției forței
de muncă, prin programe
de reconversie
profesională, centre de
tranziție, modernizarea
serviciilor publice
adresate celor aflați în
căutarea unui loc de
muncă

Energie verde accesibilă
și mobilitate nepoluantă,
inclusiv susținerea
prosumatorilor și
comunităților de energie

Sprijin pentru
ecologizarea și
reconversia imobilelor
afectate de activități
economice în declin sau
în transformare

Investiții productive în
întreprinderi mari

Cele șase județe din România afectate de acest proces de tranziție către o economie cu emisii scăzute de carbon vor beneficia de circa 2,2 miliarde
de EUR, în perioada 2023 - 2026 pentru a atenua impactul negativ al tranziției, din Fondul de Tranziție Justă, care va fi operaționalizat prin Programul
Operațional Tranziție Justă.

Acțiunile vizate de acest program de finanțare dedicat județului sunt:
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Fondul privind Tranziția Justă și Planurile Teritoriale privind Tranziția Justă

Parcursul de tranziție energetică al județului, dar și obiectivele și măsurile propuse ca procesul să fie unul echitabil și care să nu lase pe nimeni în
urmă au fost creionat într-un proces participativ, în cadrul unui Grup de Lucru reunit la nivelul Consiliului Județean, din care au făcut parte autorități
publice, reprezentanți ai mediului academic local, oameni de afaceri, ONG-uri, sindicate, etc. Rezultatul acestui proces de planificare este Planul
Teritorial de Tranziție Justă.

În data de 2.12.2022 a fost aprobat acest plan la nivelul Comisiei Europene, după doi ani de lucru intens la nivelul județului. Din toate cele șase județe
afectate din România, Gorj a obținut cea mai mare alocare de fonduri:  534 de milioane de euro pentru investiții pentru ocuparea forței de muncă și
creșterea economică.

Circa 40% din fonduri vor merge către dezvoltarea comercială și internaționalizarea IMM-urilor din județ, circa 7% către start-up-uri și structuri de
incubare de noi afaceri, circa 1,5% către reabilitarea terenurilor industriale contaminate, 20% către energie regenerabilă și transport urban nepoluant,
și circa 10% către sprijinirea angajaților din județ pentru adaptarea la schimbare. 
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Cine sunt cei mai afectați de schimbările climatice? Tinerii. Cine vor avea de
plătit prețuri mai mari pentru alimente și energie pentru că nu facem mai
repede tranziția către energie ieftină și nepoluantă? Tinerii. Cine sunt afectați
disproporționat de felul în care facem construcții în mediul urban, fără acces la
spații verzi, betonând fiecare metru pătrat de spațiu? Tinerii. Se vor bucura pe
moment că au acces la apartamente ieftine, la periferiile orașelor, prin credite de
tip Prima Casă și în 5-10 ani își vor da seama că respiră aerul gropii de gunoi și
arderilor de deșeuri și că nu au niciun parc lângă casă unde să își plimbe copii.
Dar vor fi captivi unui credit pe 30 de ani pentru o locuință proastă, atât pentru
ei, cât și pentru planetă.

Cine ar trebui așadar să se afle în centrul procesului de tranziție justă? Tinerii.
Întrucât economia viitorului este a lor și dezvoltarea echitabilă a județului trebuie
să le aparțină, astfel încât "Gorjul verde" să fie un teritoriu în care să se
regăsească și să își dorească să rămână.

ÎN PROCESUL DE
TRANZȚIE JUSTĂ

P A R T I C I P A R E A  T I N E R I L O R
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Coordonarea și monitorizarea procesului de tranziție a fiecărui județ afectat, va fi asigurată prin activitatea Grupului județean pentru coordonarea
tranziției la neutralitatea climatică, selectat printr-un proces transparent de Consiliul Județean din fiecare teritoriu. Ia legătura cu Consiliul Județean
Gorj, gândește-te la un mecanism prin care să reprezinți vocea colegilor tăi de generație și a organizațiilor de tineret din județ și înscrie-te să faci parte
din acest consiliu. Împărtășește-ți ideile cu decidenții de la nivelul județului tău și fă-ți vocea auzită. Puterea nu se dă, se ia!
Este posibil ca la început să fii descurajat de "birocrateză", dar poți lua legătura cu tinerii români activi în mișcarea internațională dedicată schimbărilor
climatice sau cu organizațiile naționale de tineret ca să afli direct de la ei la ce termeni și proceduri trebuie să fii atent.
Dacă reprezinți o organizație de tineret dornică să ducă mai departe mesajele europene de acțiune pentru climă, Comisia Europeană te poate sprijini
ca organizația pe care o reprezinți să devină membră a Pactului Climatic European și ca tu să dobândești resursele să multiplici mai departe acest
mesaj. Găsești mai multe detalii aici: https://climate-pact.europa.eu/young-people/youth-organisations-and-climate-pact_en
De asemenea, pentru coaching, mentorat și sprijin poți lua legătura și cu cei 20 de români care acționează ca Ambasadori ai Pactului Climatic
European: https://climate-pact.europa.eu/ambassadors/meet-our-ambassadors_en?f%5B0%5D=world_world%3A158
Nu uita că participarea tinerilor în luarea deciziilor este esențială pentru o democrație vie. Chiar și Președintele României, în cadrul Raportului Privind
Abordarea Integrată a Schimbărilor Climatice recomandă ca tinerii să fie implicați într-un consiliu consultativ special, dedicat tranziției juste, la nivelul
fiecărui județ.

001 LA NIVEL STRATEGIC

PALIERE DE IMPLICARE
P A R T I C I P A R E A  T I N E R I L O R
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Pe lângă resursele de informare pe care le-am împărtășit mai sus și în acest întreg ghid, este foarte important să vă găsiți propria voce și să vorbiți
despre aceste subiecte: cu prietenii voștri, cu familia voastră, cu profesorii voștri. Nu trebuie să deveniți peste noapte Greta Thunberg. Trebuie doar să
înțelegeți că această problemă a acțiunii pentru climă, care să țină cont de principiile tranziției juste, nu este a guvernelor și a oamenilor de știință. Este
a mea și a ta. Este o misiune a noastră, a tuturor, fiindcă de noi depinde nu planeta. Planeta poate să supraviețuiască fără oameni. Oamenii fără
planetă, nu. Este deci, o misiune pentru supraviețuirea noastră, și a nepoților noștri, ca specie.
Dacă îmbrățișăm această mentalitate - că este problema mea, o problemă foarte foarte personală - atunci în fiecare secundă în care luați o decizie, vă
puneți și această lentilă climatică. Cum pot ca această decizie pe care o iau aici și acum să fie una bună și pentru mine, și pentru climă? Luăm mii de
decizii mici și mari în fiecare zi și le putem lua pe toate cu această lentilă, fie că acționăm în capacitatea noastră personală (de sportiv, de membru într-
o comunitate online, de fiu/ fiică, de prieten - fiecare în funcție de propria identitate), fie că o luăm în capacitatea noastră profesională (de elev, de
student, de tânăr profesionist). 
Dacă voi, tinerii, nu o să vorbiți despre acțiunea pentru climă și dacă nu veți deveni promotori, într-un limbaj accesibil, al consensului științific
internațional, și al soluțiilor verzi, nu o vor face alții pentru noi. Problema fake news-ului în România este una reală. Cum ar fi ca voi, tinerii, cu toate
canalele voastre de Tik Tok și Insta, să vorbiți în masă despre asta? Politicile cât de cât sănătoase pe care le-au luat guvernele lumii în ultimii ani se
datorează adolescenților care au protestat, în masă, în ultimii ani, cerând acțiune pentru climă.
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Gândiți-vă la proiecte, fie idei de afaceri, fie schimburi de tineret, fie activități de educație
non-formală, pe care le puteți organiza în comunitatea voastră, având în centru tranziția
energetică justă și abordarea schimbărilor climatice. Programul Operațional Tranziție
Justă, având o alocare impresionantă pentru județul Gorj, va oferi multe oportunități
tinerilor.
Vor fi finanțate:

                 - dezvoltarea de întreprinderi sociale, în special înființate de tineri
                 - sprijinirea antreprenoriatului în rândul tinerilor
Dacă ai deja în minte o idee de afacere, indiferent de domeniul de activitate, dar cu atât
mai mult dacă ai în minte o afacere verde, ea poate fi finanțată. Ca să îți maturizezi ideea,
poți face o mică cercetare și vedea ce fel de programe de mentorat și incubare pentru tineri
există în piață, precum Transformator sau Social Innovation Award.
                 - înscrie-te într-o structură de incubare a afacerilor
Cel mai probabil la nivelul județului Gorj vor fi create incubatoare de afaceri, pentru a
genera idei finanțabile prin POTJ. Fii cu ochii pe aceste oportunități sau ia legătura cu
Consiliul Județean Gorj și înscrie-te ca să înveți cum să îți dezvolți propria afacere.
                 - convinge-ți și susțineți familia să deveniți prosumatori și să faceți parte dintr-o
comunitate de energie
O sumă generoasă de bani va fi alocată prin POTJ pentru a fi finanțați prosumatorii și
comunitățile energetice. Poți duce acest mesaj către părinții tăi și eventual către
administratorul blocului în care locuiești, ca să îi convingi să profite de oportunitate.

Uleiul alimentar uzat aruncat necorespunzător este o
amenințare majoră pentru mediul înconjurător. Oil
Right este o întreprindere socială din Timișoara care îl
transformă  într-un obiect plăcut - o lumânare
parfumată - sprijinind în același timp crearea de locuri
de muncă pentru persoane vulnerabile.

PALIERE DE IMPLICARE
P A R T I C I P A R E A  T I N E R I L O R

003 PREGĂTIȚI PROIECTE PENTRU A FI FINANȚATE
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Oportunitățile de finanțare pentru tineret nu se rezumă la POTJ. Dimpotrivă. Exista programe dedicate de finanțare pentru tineret, precum Erasmus+
și Corpul European de Solidaritate. Prin aceste oportunități poți participa într-un schimb de tineri, dedicat tinerilor între 13 și 40 de ani, cu durata între 5
și 21 de zile, care va aborda teme relevante precum mediul, drepturile tinerilor, schimbările climatice, printr-un mix de activități precum ateliere de
lucru, exerciții, dezbateri, jocuri de rol, simulări, activități în aer liber. Poți, de asemenea, să participi în cadrul acelorași programe la activități care să te
învețe cum să participi în luarea deciziilor, printr-un proiect național sau internațional, care să cuprindă activități fizice, online sau mixte, precum
ateliere de lucru, dezbateri, jocuri de rol, simulări, campanii de sensibilizare, cursuri de formare, întâlniri și alte forme de interacțiune online sau offline
între tineri și factorii de decizie, consultări publice, evenimente de informare și/sau culturale etc.
Poți afla despre fiecare din aceste oportunități aici: https://www.suntsolidar.eu/oportunitati-de-finantare-pentru-tineret

004 CAUTĂ OPORTUNITĂȚI PENTRU TINERI

PALIERE DE IMPLICARE
P A R T I C I P A R E A  T I N E R I L O R

Lucrăm împreună pentru o Europă verde și competitivă

https://www.erasmusplus.ro/
https://www.suntsolidar.eu/
https://www.suntsolidar.eu/oportunitati-de-finantare-pentru-tineret


Î N  L O C  D E  Î N C H E I E R E

Problema acțiunii pentru climă este probabil cea mai
complicată problemă cu care se poate confrunta mintea
umană. Este o problemă de acțiune colectivă și o problemă
a deconectării dintre cauza unei acțiuni și efectul ei
imediat. Dar este provocarea generației noastre și, ca în
orice provocare, să nu uităm 

Niciodată să nu te îndoiești că un grup mic de oameni
inteligenți şi devotați pot schimba lumea. Într-adevăr, este

singurul lucru care a făcut-o vreodată.

Margaret Mead, Antropolog
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