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Acronime și abrevieri

FAO Organizația	 pentru	 Alimentație	 și	 Agricultură	 (Food	 and	
Agriculture	Organization)

CDO Consiliul	Drepturilor	Omului
EDD Educația	pentru	dezvoltare	durabilă
ESC Educația	privind	schimbările	climatice
ESCDD Educația	 privind	 schimbările	 climatice	 din	 perspectiva	

dezvoltării	durabile
IPCC Grupul	 interguvernamental	 privind	 schimbările	 climatice	

(Intergovermental	Panel	on	Climate	Change)
IUCN Uniunea	Internațională	pentru	Conservarea	Naturii	(Interna-

tional	Union	for	Conservation	of	Nature)
NAZCA Zona	actorilor	nestatali	pentru	politici	climatice	(Non-State	

Actor	Zone	for	Climate	Action)
ODD Obiectivele	de	Dezvoltare	Durabilă
ODM Obiectivele	de	Dezvoltare	ale	Mileniului
OHCHR Biroul	Înaltului	Comisar	pentru	Drepturile	Omului
OMC Organizația	Mondială	a	Comerțului
OMM Organizația	Meteorologică	Mondială
OMS Organizația	Mondială	a	Sănătății
UNDP Programul	 Naţiunilor	 Unite	 pentru	 Dezvoltare	 (United	

Nations	Development	Programme)
UNEP Programul	Naţiunilor	Unite	 pentru	Mediu	 (United	Nations	

Environment	Programme)
UNFCCC Convenţia-cadru	 a	 ONU	 privind	 schimbările	 climatice	

(United	Nations	Framework	Convention	on	Climate	Change)
UNIDO Organizaţia	 Naţiunilor	 Unite	 pentru	 Dezvoltare	 Industrială	

(United	Nations	Industrial	Development	Organization)





Cuvânt înainte

Institutul	 Român	 pentru	 Drepturile	 Omului	 a	 consacrat	 obiectivelor	
Agendei	2030	și	combaterii	schimbărilor	climatice,	o	serie	de	studii	și	cer-
cetări.	În	această	lucrare	ne	propunem	să	evidențiem	legătura	strânsă	dintre	
drepturile	 omului	 și	 evoluția	mediului	 în	 contextul	 atingerii	 obiectivelor	
Agendei	2030.	Schimbările	climatice	au	un	impact	din	ce	în	ce	mai	puternic	
asupra	drepturilor	omului,	printre	cele	mai	importante	drepturi	afectate	fiind	
dreptul	la	viață,	dreptul	la	hrană,	dreptul	la	dezvoltare,	dreptul	la	apă,	dreptul	
la	sănătate	și	la	un	mediu	sănătos,	dreptul	la	locuință	sau	dreptul	la	educație.

Schimbările	climatice	afectează,	direct	sau	indirect,	o	serie	de	drepturi	
fundamentale	ale	omului	garantate	de	legislația	națională	și	internațională.	
Statele	au	obligația	de	a	lua	măsuri	eficiente	pentru	a	preveni	și	a	remedia	
aceste	efecte	climatice	și	pentru	a	se	asigura	că	toți	cetățenii	sunt	protejați	și	
au	capacitatea	necesară	de	a	se	adapta	la	criza	climatică.

Această	lucrare	cu	caracter	științific	a	fost	elaborată	avându-se	în	vedere	
recomandările	 făcute	 în	 cadrul	Alianței	 Globale	 a	 Instituţiilor	 Naţionale	
pentru	Drepturile	Omului	privind	implicarea	Instituţiilor	Naţionale	pentru	
Drepturile	Omului	în	implementarea	Agendei	2030.

Institutul	Român	pentru	Drepturile	Omului	promovează	măsurile	luate	
pentru	îndeplinirea	obiectivelor	dezvoltării	durabile	și	sprijină	consolidarea	
capacităților	și	a	schimbului	de	experiență	în	domeniul	abordării	dezvoltării	
durabile	prin	prisma	drepturilor	omului.

Măsurile	privind	schimbările	climatice	trebuie	să	fie	concrete	și	inova-
toare,	astfel	încât	să	asigure	protecție	socială,	servicii	de	sănătate	și	să	fie	
orientate	în	sensul	respectării	drepturilor	fundamentale.

Adrian Bulgaru,
Director al Institutului Român pentru Drepturile Omului





Introducere

Schimbările	 climatice	 nu	 sunt	 un	 fenomen	 nou.	 Ritmul	 actual,	 rapid	
și	 amplu	 în	 care	 acestea	 se	 produc,	 constituie	 provocarea	majoră	 a	 epo-
cii	noastre.	Acțiunea	în	domeniul	combaterii	schimbărilor	climatice	este	o	
preo	cupare	centrală	a	comunității	internaționale,	schimbările	climatice	con-
diționând,	prin	consecințele	 lor,	multiple	 și	 ireversibile,	 existența	umană,	
viitorul	civilizației	și	al	planetei.	 Încălzirea	globală	afectează	 toate	conti-
nentele	 și	 toate	 țările,	 perturbă	 activitatea	 economică,	 deteriorează	 infra-
structuri	și	servicii	esențiale,	crește	riscurile	privind	securitatea	alimentară	
și	securitatea	persoanelor.	Luptând	contra	acestor	fenomene	și	a	impactului	
lor,	omenirea	poate	construi	o	lume	durabilă	pentru	toți,	însă	aceasta	necesi-
tă	o	acțiune	imediată	și	energică	atât	la	nivel	global,	cât	și	în	plan	regional,	
național	și	local.

Analiza,	din	perspective	diferite,	a	acestei	problematici	globale	complexe,	
a	cauzelor,	a	impactului	asupra	mediului	și	drepturilor	fundamentale,	dar	și	
asupra	evoluției	societăților,	precum	și	a	posibilelor	răspunsuri,	constituie	
obiectivele	acestui	studiu.	

Deoarece	obiectivul	final	al	acțiunii	în	domeniul	climatic	este	de	a	proteja	
indivizii	și	societățile,	s-a	optat	pentru	abordarea	bazată	pe	drepturile	omului	
ca	paradigmă	juridică	a	analizei	fenomenului	de	schimbărilor	climatice.	În	
condițiile	 în	 care	 schimbările	 climatice	 afectează	 nu	 numai	 ecosistemele	
naturale,	 dar	 și	 securitatea	 și	 sănătatea	 tuturor,	 a	generațiilor	 actuale	 și	 a	
celor	viitoare,	efortul	în	direcția	atenuării	și	adaptării	la	consecințele	dere-
glărilor	climatice	sunt	urgente	nu	numai	pentru	protecția	mediului	natural.	
Aceste	măsuri	sunt	o	prioritate	și	pentru	acțiunile	de	respectare	și	protejare	
a	drepturilor	fundamentale	ale	omului.	

Există	deci	o	legătură	strânsă	și	evidentă	între	evoluția	climatică	și	acțiu-
nile	de	respectare	și	protejare	a	drepturilor	omului,	cele	două	provocări	fiind	
interconectate	 și	 suprapuse,	 ambele	fiind	 necesare	 pentru	 realizarea	 unor	
socie	tăți	incluzive	și	durabile.

Tratatele	 specializate	 în	materia	 drepturilor	 omului	 nu	 reglementează,	
în	 mod	 distinct	 și	 clar,	 problematica	 protecției	 mediului	 însă,	 luând	 în	
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consi	derare	legătura	indisolubilă	existentă	între	protecția	sănătății	și	vieții	
indivizilor	și	mediul	sănătos,	putem	afirma	că	problematicile	de	mediu	sunt	
prezente	în	mod	implicit	în	principalele	instrumente	juridice	și	non-juridice	
adoptate	 în	 materia	 drepturilor	 omului	 la	 nivel	 internațional,	 regional	 și	
național.	

În	mod	concret,	schimbările	climatice	amenință	exercitarea	a	numeroase	
drepturi	ale	omului,	în	special	dreptul	la	viață,	la	apă,	la	hrană,	dreptul	la	
sănătate,	 la	 locuință	 și	 dezvoltare.	 Astfel,	 este	 recunoscut	 în	 conținutul	
acțiunilor	formale	susținute	de	comunitatea	internațională	(Obiectivele	de	
Dezvoltare	Durabilă	și	Acordul	de	la	Paris	privind	schimbările	climatice)	
rolul	promovării	acțiunii	climatice	bazate	pe	drepturile	omului.	

În	măsurile	de	combatere	a	schimbărilor	climatice	toate	părțile	trebuie	
să	respecte,	să	promoveze	și	să	ia	în	considerare	obligațiile	lor	în	materie	
de	drepturile	omului.	Deși	perturbările	climatice	afectează	toate	popoarele	
lumii,	totuși	consecințele	acestora	sunt	mai	grave	pentru	grupuri	și	colec-
tivități	vulnerabile	(persoane	cu	dizabilități,	copii,	femei,	persoane	aparți-
nând	 minorităților,	 populații	 indigene).	Astfel,	 măsurile	 de	 atenuare	 ale	
acestui	fenomen	trebuie	să	urmărească	asigurarea	unui	mediu	curat,	sănă-
tos	 și	 durabil	 pentru	 întreaga	 omenire.	 Schimbările	 climatice	 afectează	
eco	sistemele,	 conducând	 la	 degradarea	 mediului	 și	 epuizarea	 resurselor,	
modifică	modurile	de	viață,	perturbă	economiile	și	societățile,	accentuează	
inegalitățile	mondiale	 și	 provoacă	dezechilibre	geopolitice.	Un	capitol	 al	
studiului	este	astfel	centrat	pe	prezentarea	generală	a	tematicii	schimbărilor	
climatice,	pe	baza	celor	mai	recente	și	relevante	analize	și	rapoarte	realizate	
de	experți,	evidențiind	cauzele,	formele	de	manifestare,	impactul	și	riscurile	
schimbărilor	climatice.

Studiul	insistă	pe	consecințele	încălzirii	globale	asupra	echilibrelor	eco-
logice	(dereglări	meteorologice,	modificarea	nivelului	mărilor	și	oceanelor,	
influențe	 asupra	 florei	 și	 faunei,	 epuizarea	 resurselor	 și	materiilor	 prime	
etc.)	 și	 asupra	 societăților	 (perturbarea	creșterii	 și	dezvoltării	 economice,	
a	comerțului	și	 transporturilor,	amenințarea	vieții	și	securității	a	milioane	
de	persoane	etc.).	Amploarea	și	gravitatea	acestor	consecințe	și	riscuri	care	
amenință	 progresele	 realizate	 la	 nivel	 global	 în	 ultimele	 decenii	 justifică	
necesitatea	și	urgența	acțiunii	climatice.	

O	provocare	mondială	nu	poate	fi	soluționată	decât	prin	angajamente	și	
acțiuni	colective.	În	cadrul	studiului	se	pune	accent	pe	principalele	conferințe	
care	 au	 trasat	 direcțiile	 viziunii	 globale	 și	 cadrele	 de	 acțiune	 concrete	 în	
acest	 domeniu.	 Un	 spațiu	 important	 este	 acordat	 Conferințelor	 Părților	
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privind	schimbările	climatice	și	a	rezultatelor	lor,	și	în	special	Protocolului	
de	la	Kyoto	și	a	Acordului	de	la	Paris	din	anul	2015	(primul	acord	global	
pentru	combaterea	schimbărilor	climatice).	

Studiul	abordează	problematica	schimbărilor	climatice	și	din	perspectiva	
realizării	unei	 lumi	durabile,	 între	agenda	climatică	și	dezvoltarea	durabilă	
existând	 o	 legătură	 indisociabilă.	 Fenomenul	 schimbărilor	 climatice	 și	
impactul	lui	asupra	mediului	și	a	evoluției	societăților	este	o	provocare	pentru	
concretizarea	obiectivelor	de	dezvoltare	durabilă	ale	Agendei	2030.	În	același	
timp,	 realizarea	 acestor	 obiective	 este	 o	 direcție	 de	 acțiune	 in	dispen	sabilă	
pentru	 a	 impulsiona	 și	 susține	 eforturile	 în	 domeniul	 com	baterii	 încălzirii	
globale.	Între	mizele	acțiunii	climatice	și	cele	ale	dezvoltării	durabile	există	o	
sinergie,	o	interacțiune	directă,	recunoscută	de	instrumentele	internaționale,	
în	 special	 de	Agenda	 2030	pentru	 dezvoltare	 durabilă	 și	 de	Acordul	 de	 la	
Paris,	 care	 subliniază	 legăturile	 intrinseci	 între	 aceste	 provocări	 simultane	
și	 complementare.	 În	 acest	 sens,	Agenda	 2030,	 prin	 obiectivele	 sale,	 este	
răspunsul	comunității	internaționale	în	domeniul	schimbării	climatice.

Astfel,	analiza	noastră	prezintă,	pe	lângă	necesitatea	și	urgența	realiză	rii	
acțiunii	climatice	din	perspectiva	celor	mai	recente	inițiative	la	nivel	mon	dial,	
conținutul	acestui	obiectiv	și	a	țintelor	specifice,	insistându-se	pe	conexiunile	
dintre	obiectivul	acțiunii	climatice	și	întregul	sistem	al	celorlalte	obiective	
de	 dezvoltare	 durabilă.	 Fiecare	 din	 aceste	 obiective	 se	 află	 în	 legătură,	
directă	sau	indirectă,	unele	cu	altele.	Realizarea	lor	se	potențează	reciproc,	
beneficiile	fiind	mutuale	 în	 favoarea	 procesului	 de	 accelerare	 a	 realizării	
unor	 societăți	 incluzive	 și	 pașnice	 și	 a	 unui	 mediu	 durabil.	 Exploatarea	
si	nergiei	 dintre	 cele	 două	 direcții	 de	 acțiune	 în	 toate	 domeniile,	 în	 toate	
țările,	în	special	în	țările	în	dezvoltare,	și	la	nivel	global,	este	o	condiție	și	
o	oportunitate	pentru	 schimbări	 sistemice	pozitive	 raportate	 la	prezent	 și	
viitor.

Un	 alt	 aspect	 abordat	 vizează	 rolul	 și	 importanța	 educației	 privind	
schim	bările	 climatice,	 în	 ansamblul	 acțiunilor	 globale	 de	 combatere	 a	
acestui	fenomen.	Pentru	a	sublinia	interdependența	dintre	educația	pentru	
drepturile	omului	și	educația	în	domeniul	acțiunii	climatice,	s-a	evidențiat	
abordarea bazată pe drepturile omului în	 implementarea	metodelor	 edu-
cative	 menite	 a	 sensibiliza	 indivizii	 în	 materia	 problematicilor	 asociate	
acțiunilor	climatice.	Din	această	perspectivă,	educația	este	considerată	un	
factor	 esențial,	 contribuind	 la	 înțelegerea	 importanței	 și	 urgenței	 acțiunii	
de	atenuare	a	impactului	încălzirii	globale,	la	încurajarea	schimbării	atitu-
dinilor	și	comportamentelor,	la	facilitarea	adaptării	la	tendințele	legate	de	
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evoluția	climei.	În	acest	sens,	toate	documentele	internaționale	referitoare	la	
schimbările	climatice	recunosc	importanța	educației,	formării	și	sensibilizării	
publicului	în	eforturile	globale	de	atenuare	și	adaptare	la	acest	fenomen	și	
la	consecințele	lui.	Programele	și	inițiativele	internaționale	privind	educația	
pentru	dezvoltare	durabilă	(din	care	face	parte	educația	privind	schimbările	
climatice)	sunt	considerate	elemente	cheie	ale	unei	educații	de	calitate	și	
catalizatoare	ale	dezvoltării	durabile.	

Educația	în	domeniul	schimbărilor	climatice	este	mijlocul	cel	mai	eficace	
de	 pregătire	 a	 indivizilor	 și	 societăților	 pentru	 a	 face	 față	 provocărilor	
mon	diale	ale	încălzirii	globale,	permițând	o	schimbare	radicală	a	modului	
nostru	de	a	gândi	și	acționa.	Ea	are	ca	obiectiv	dobândirea	de	către	indivizi	
a	cunoștințelor,	competențelor,	valorilor	și	atitudinilor	necesare	construirii	
unui	viitor	durabil.	

Studiul	abordează,	de	asemenea,	acțiunile	realizate	la	nivel	național	în	
domeniul	 schimbărilor	 climatice	 prin	 raportare	 la	 legislația	 adoptată	 de	
România,	atât	cu	scopul	de	a	răspunde	exigențelor	armonizării	cu	politicile	și	
instrumentele	adoptate	la	nivelul	Uniunii	Europene	și	al	Consiliului	Europei,	
cât	 și	 cu	 scopul	 de	 a	 perfecta	 cadrul	 normativ	 intern	 în	 sensul	 protecției	
mediului,	combaterii	schimbărilor	climatice	și	protecției	drepturilor	și	liber-
tăților	cetățenilor.	

Actualitatea	internațională	a	anului	2020	este	dominată	de	criza	sanitară	
generată	de	pandemia	de	Covid-19,	acest	episod	scoțând	în	evidență	vul-
nerabilitățile	 lumii,	 multe	 din	 acestea	 legate	 de	 schimbările	 climatice.	
Declan	șarea	acestei	pandemii	și	apariția	consecințelor	ei	au	arătat	mai	mult	
ca	oricând	că	trăim	într-o	lume	interconectată,	 iar	provocările,	fie	că	este	
vorba	de	pandemia	de	Covid-19	sau	de	schimbările	climatice,	au	un	caracter	
global,	a	căror	rezolvare	necesită	un	efort	colectiv.	Astfel,	urgența	acțiunii	
în	materie	de	schimbări	climatice	a	devenit	o	prioritate	absolută	în	condițiile	
actuale,	ambele	crize	demonstrând	necesitatea	mobilizării	în	direcția	unor	
schimbări	sistemice,	rapide,	profunde	și	pe	termen	lung,	benefice	atât	uma-
nității	cât	și	planetei,	atât	generațiilor	actuale	cât	și	a	celor	viitoare.	De	aceea,	
în	planul	de	relansare	post-criză,	preocupările	comunității	mondiale	pentru	
combaterea	schimbărilor	climatice	au	devenit	mai	vizibile,	acest	episod	al	
crizei	punând	în	evidență	necesitatea	unor	acțiuni	ferme	și	imediate	pentru	
protejarea	mediului	și	conservarea	resurselor.	În	acest	fel,	criza	sanitară	se	
dovedește	a	fi	nu	numai	o	provocare,	dar	și	o	oportunitate	de	a	reexamina	
problematica	mediului,	de	a	relansa	reconstrucția	globală	pe	baze	incluzive,	
reziliente	și	durabile.	



I. Inițiative privind promovarea acțiunilor climatice. 
Evenimente și conferințe mondiale

Primul	 pas	 al	 comunității	 internaționale	 în	 domeniul	 analizei	 la	 nivel	
global	a	problemelor	de	mediu	și	în	identificarea	unor	soluții	viabile	privind	
protecția	lui	a	fost	Conferința	Națiunilor	Unite	privind	mediul,	desfășurată	
la	Stockholm,	în	 iunie	1972.	Aceasta	a	creat	premisele	organizării	pentru	
alte	 două	 evenimente	 majore	 dedicate	 protecției	 mediului	 și	 efectelor	
deteriorării	acestuia,	și	anume,	Conferința	Națiunilor	Unite	privind	mediul	
și	dezvoltarea	de	la	Rio	de	Janeiro	(1992)	și	Summitul	mondial	de	dezvoltare	
durabilă	de	la	Johannesburg	(2002).	

1. Conferința Națiunilor Unite privind mediul, Stockholm, 1972

În	 cadrul	 Conferinței	 de	 la	 Stockholm	 au	 avut	 loc	 primele	 dezbateri	
în	care	au	fost	discutate	corelativ	aspectele	dezvoltării	economice	și	cele 
ale	 protejării	 mediului.	 Documentul	 principal	 al	 acestei	 Conferințe	 este	
Declarația	finală	asupra	mediului1	care	pornește	de	la	premisa	că	omul	poate	
crea,	dar	și	afecta	sau	distruge	prin	activitățile	sale	mediul	în	care	trăiește,	
de	multe	ori	involuntar,	din	dorința	de	progres.	Totodată,	Declarația	de	la	
Stockholm	prevede	că	fiecare	om	are	dreptul	la	un	mediu	curat	și	sănătos,	
dar	odată	cu	acest	drept,	fiecăruia	îi	revine	și	responsabilitatea	de	a	conserva	
mediul	pentru	generațiile	viitoare.

De	asemenea,	în	Declarație	se	face	apel	la	țările	industrializate	de	a	oferi	
ajutor	financiar	și	tehnologii	țărilor	în	curs	de	dezvoltare	pentru	ca	acestea	
să	 își	 poată	 gestiona	 economiile	 în	 mod	 responsabil	 față	 de	 mediu.	 Se	
poate	spune	că	Declarația	de	la	Stockholm	a	reprezentat	primul	document	
1 A	se	vedea	ONU,	„Declarația	de	la	Stockholm”,	Raportul Conferinței Națiunilor Unite 
privind mediul Stockholm, 5-16 iunie 1972 (Report of the United Nations Conference on 
the Human Environment, Stockholm, 5-16 June 1972),	A/CONF.48/14/Rev.1,	New	York,	
1973,	pp.	3-5,	disponibil	pe	http://undocs.org/en/A/CONF.48/14/Rev.1 
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internațional	de	importanță	majoră	prin	care	se	recunoștea	că	atât	economiile	
în	curs	de	dezvoltare,	cât	și	cele	industrializate,	contribuie	la	problemele	de	
mediu.	În	fapt,	în	cadrul	acestui	document	este	evidențiată	legătura	dintre	
protecția	mediului	și	progresul	economic.

Declarația	consacră	conexiunea	dintre	problematica	mediului	și	dreptu-
rile	omului,	subliniind,	în	cadrul	principiilor	pe	care	le	proclamă,	drepturile 
și îndatoririle individului în relație cu asigurarea unui climat apt să 
configureze condițiile materiale necesare existenței umane cât și a unui 
climat care să promoveze aspirațiile spirituale ale umanității. În	 acest	
sens,	principiul	1	al	Declarației	afirmă:	„Omul are dreptul fundamental la 
libertate, egalitate și condiții de viață adecvate, într-un mediu de calitate 
care permite o viață demnă și bunăstare și are o responsabilitate solemnă 
de a proteja și îmbunătăți mediul pentru generațiile prezente și viitoare. 
În acest sens, politicile care promovează sau perpetuează apartheid-ul, 
segregarea rasială, discriminarea, colonialismul și alte forme de opresiune 
și dominație străină se impun a fi condamnate și eliminateˮ.2 

Un	alt	document	important	care	a	fost	adoptat	în	cadrul	acestei	Conferințe	
este	Planul	de	Acțiune	privind	mediul3	care	conține	o	serie	de	recomandări	
adresate	statelor	privind	protecția	mediului	,	fără	a	avea	însă	forță	juridică	
obligatorie.	Deși	au	caracter	programatic,	recomandările	conținute	în	Planul	
de	Acțiune	sunt	relevante	pentru	materia	drepturilor	omului,	subliniind	legă-
tura	dintre	acțiunile	informate	ale	indivizilor	și	mediul;	potrivit	recomand	ă-
rii	nr.	7,	„guvernele statelor membre ONU trebuie să ofere tuturor indivizilor 
posibilități egale ca prin instruire și prin accesul la mijloace și informații 
relevante să își influențeze singuri mediulˮ. 

În cadrul Conferinței	au	fost	discutate	problemele	generate	de	poluarea	
industrială,	epuizarea	resurselor	naturale,	pericolul	dispariției	unor	specii,	
dar	 și	 aspecte	 privind	 necesitatea	 creșterii	 nivelului	 de	 trai	 și	 reducerea	
inegalității	dintre	oameni.

Pentru	prima	dată,	una	dintre	recomandările	din	Planul	de	Acțiune	a	facut	
referire la schimbările climatice globale,	solicitând	guvernelor	să	acorde	o	
2 Ibidem.
3 A	se	vedea	ONU,	„Planul	de	Acțiune	pentru	mediu”,	Raportul Conferinței Națiunilor 
Unite privind mediul, Stockholm, 5-16 iunie 1972 (Report of the United Nations Conference 
on the Human Environment, Stockholm, 5-16 June 1972)	A/CONF.48/14/Rev.1, New	York,	
1973, pp.	7-29.	Acest	plan	de	acțiune	a	condus	 la	adoptarea	ulterioară	a	unor	măsuri	 la	
nivel	 internațional,	 regional	 și	 național	 precum,	Carta	mărilor	 (Protecția	Mării	 Baltice,	
Protecția	Mării	Negre	etc.),	disponibil	pe	http://undocs.org/en/A/CONF.48/14/Rev.1 
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atenție	specială	activităților	care	riscă	să	accelereze	încălzirea	globală.	Prin	
recomandarea	nr.	70	din	Planul	de	Acțiune,	se	atrage	atenția	statelor	membre	
asupra	 importanței	„monitorizării activităților care pot produce efecte cu 
un grad ridicat de risc asupra climei; În acest sens, pentru a contracara 
acțiunile cu potențial nociv asupra climei, guvernele Statelor Părți sunt 
îndrumate să evalueze cu atenție probabilitatea și amploarea efectelor 
climatice și să adopte măsuri ca urmare a consultărilor interstataleˮ.

În paralel cu	Conferința	 a	 avut	 loc	 și	 un	 forum	global	 al	ONG-urilor	
în	cadrul	căruia	s-a	subliniat	 importanța	 legăturii	dintre	mediu	și	valorile	
umane.

Una	dintre	marile	realizări	concrete	ale	acestei	Conferințe,	desfășurate	
sub	sloganul	„	Un	singur	Pământ”,	a	fost	și	faptul	că	în	majoritatea	statelor	
membre	ONU	au	fost	înființate	ministere	ale	mediului,	chiar	și	în	condițiile	
în	 care	 acestea	 nu	 erau	 considerate	 de	 cea	 mai	 mare	 importanță	 și	 nu	
dispuneau	de	resursele	necesare	întreprinderii	unor	acțiuni	oficiale	eficiente	
în	materie.	

Conferința	de	la	Stockholm	privind	mediul	a	determinat	prin	importanța	
sa	înființarea	Programului	Națiunilor	Unite	pentru	Mediu	(UNEP),	cel	mai	
important	organism	existent	la	nivel	internațional	pe	probleme	de	mediu	.

De	asemenea,	în	anul	1983,	Națiunile	Unite	înființează	Comisia	Mondială	
pentru	Mediu	și	Dezvoltare,	pentru	aprofundarea	problematicii	impactului	
dezvoltării	asupra	mediului.	

În	ceea	ce	privește	valorile	și	principiile	enunțate	în	cadrul	Conferinței	
de	 la	 Stockholm,	 acestea	 au	 fost	 reluate	 cu	 ocazia	 discutării	 raportului	
Comisiei	Brundtland4	din	anul	1987,	intitulat	„Viitorul	nostru	comun”,	în	
cadrul	acestuia	fiind	subliniată	necesitatea	gestionării	raționale	a	resurselor	
naturale	și	găsirea	unui	echilibru	între	dimensiunile	socială,	economică	și	
ecologică	ale	dezvoltării.
4 A	se	vedea	ONU,	Raportul Comisiei Mondiale pentru Mediu şi Dezvoltare: „Viitorul 
nostru comun” (Report of the World Commission on Environment and Development: „Our 
Common Future”)	1987,	transmis	către	Adunarea	Generală	a	ONU	ca	Anexă	la	documentul	
A/42/427	 –	Development	 and	 International	 Cooperation:	 Environment	 (p.	 49)	 Comisia	
Brundtland	a	furnizat	în	acest	Raport	una	dintre	cele	mai	cunoscute	definiții	date	dezvoltă	rii	
durabile	„dezvoltarea	care	urmărește	satisfacerea	nevoilor	prezentului,	fără	a	compromite	
posibilitatea	generațiilor	viitoare	de	a-și	satisface	propriile	nevoi”.	De	aceea,	Raportul	„Our	
Common	Future”	s-a	mai	numit	și	Raportul	Brundtland	după	numele	președintei	Comisiei	
Gro	Harlem	Brundtland.	În	Raport	au	fost	elaborate	principiile	directoare	ale	dezvoltării	
durabile	așa	cum	sunt	percepute	și	aplicate	și	în	prezent.	Raportul	în	format	pdf	pe	http://
www.un-documents.net/wced-ocf.htm 
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Reținând	 problema	 mediului	 și	 implicațiile	 acesteia	 asupra	 protecției	
drepturilor	 omului,	 Comisia	 Brundtland	 a	 afirmat	 în	 Raportul	 său	 că	
problemele	critice	de	mediu	la	nivel	global	au	fost	în	primul	rând	rezultatul	
dezechilibrului	 dintre	 sărăcia	 extremă	 din	 Sud	 și	 tiparele	 nedurabile	 de	
consum	și	producție	din	Nord.5	Comisia	a	evidențiat	necesitatea	elaborării	
unei	Strategii	care	să	unească	dezvoltarea	și	mediul	–	descrisă	prin	termenul	
„dezvoltare	durabilă”.	

2.  Conferința Națiunilor Unite privind mediul și dezvoltarea, Rio de
Janeiro, 1992

Conferința	de	la	Rio	de	Janeiro	a	avut	loc	în	perioada	3-14	iunie	1992.	În
cadrul	Conferinței	au	fost	adoptate	o	serie	de	documente,	dintre	care	cel	mai	
important	este	Declarația	de	la	Rio	privind	mediul	și	dezvoltarea6,	document	
menit	să	asigure	continuitatea	acțiunilor	stabilite	în	cadrul	Conferinței	de	la	
Stockholm.	Primul	principiu	al	Declarației	reiterează	dimensiunea	uma	nistă	
a	 preocupărilor	 statale	 în	 domeniul	 protecției	mediului,	 statuând	 în	mod	
expres	că	„ființele umane se află în centrul preocupărilor pentru dezvol-
tarea durabilă. Ele au dreptul la o viață sănătoasă și productivă în armonie 
cu naturaˮ.7 

Un	alt	document	important	adoptat	în	cadrul	Conferinței	este	Agenda	21,	
care	reprezintă	un	program	de	acțiune	pentru	guverne,	agenții	de	dezvoltare,	
organizații	ale	ONU	și	grupuri	sociale	 independente,	pentru	sectoarele	 în	
care	 activitatea	 economică	 afectează	mediul.	Agenda	 21	 încorporează	 în	
Capitolul	9	–	Protecția	atmosferei	problematica	schimbării	climatice	ca	ba-
ză	de	acțiune	pentru	obiectivele	specifice	formulate	în	materie,	menționân-
du-se	 în	 mod	 expres	 că:	 există îngrijorare cu privire la schimbările 
climatice și variabilitatea climatică, poluarea aerului și epuizarea ozonului 
5 Ibidem.
6 A	 se	 vedea	 ONU,	 „Declarația	 de	 la	 Rio	 privind	 mediul	 și	 dezvoltarea”,	 Raport al 
Conferinței Națiunilor Unite privind mediul și dezvoltarea (Report of the United Nations 
Conference on Environment and Development),	 A/CONF.151/26	 (Vol.	 I),	 disponibil	
pe	 https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/
docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf
Declarația	de	la	Rio	privind	mediul	și	dezvoltarea	cuprinde	27	de	principii	în	funcție	de	
care	este	orientată	acțiunea	guvernelor	statelor	participante.
7 Ibidem.

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf
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și este recunoscută nevoia de informații științifice, economice și sociale 
pentru a reduce incertitudinile rămase în aceste câmpuri. Fiind	evidențiată	
abordarea	bazată	pe	drepturile	omului,	Agenda	21	reține	că	sunt	necesare	„o 
mai bună înțelegere și predicție a diferitelor proprietăți ale atmosferei și ale 
ecosistemelor afectate, precum și a impactului asupra sănătății (…)ˮ.8 În	para-
lel	cu	lucrările	Conferinței,	s-a	desfășurat	și	Forumul	global	al	ONG-urilor.	
Deși	 societatea	 civilă	 a	primit	 cu	 entuziasm	Agenda	21,	 după	finalizarea	
Conferinței	 de	 la	 Rio	 nu	 s-au	 atins	 toate	 obiectivele	 propuse	 pentru	 că	
sprijinul	 internațional	promis	s-a	diminuat	 treptat,	problemele	economice	
fiind	considerate	prioritare.	

Un	 demers	 major	 al	 Conferinței	 de	 la	 Rio	 îl	 reprezintă	 deschiderea	
spre	 semnare	 a	 Convenției-cadru	 a	 Națiunilor	 Unite	 privind	 schimbările	
climatice	 (UNFCCC)9	 –	 document	 -juridic	 prin	 intermediul	 căruia	 sunt	
aduse	clarificări	conceptuale,	fiind	definită	in expresis	noțiunea	de	schimbări 
climatice.

Articolul 1, pct. 2 din Convenția-cadru a Națiunilor Unite privind 
schimbările climatice, reglementează definiția schimbărilor climatice
„Schimbările climatice” reprezintă modificărea climei atribuită di rect sau 

indirect activității umane prin care se alterează compoziția atmosferei globale 
și care este în plus față de variabilitatea climatică naturală observată pe 
perioade de timp comparabile.

Reținem	că	 textul	 original	 al	Convenției	 plasează	 schimbările climatice în	
conexiune	directă	cu	efectele	negative	produse	asupra	compoziției	atmosferei.	
Din	această	reglementare	rezultă	și	obiectivul	Convenției:	acela	de	a	stabili	un	
nivel	redus	al	gazelor	de	seră	care	să	prevină	alterarea	sistemului	climatic.

8 Conferința	ONU	privind	mediul	și	dezvoltarea,	Rio	de	Janerio,	Brazilia,	3-14	iunie	1992	‒ 
Agenda	21.	Documentul	Agenda	21	este	un	plan	de	acțiune	care	trebuie	întreprins	la	nivel	
global,	 național	 și	 local	 de	 către	organizațiile	Sistemului	Națiunilor	Unite,	 guvernele	 și	
grupurile	majore	din	toate	domeniile	în	care	oamenii	au	impact	asupra	mediului.	Agenda 
21,	Declarația	 de	 la	Rio	 privind	mediul	 și	 dezvoltarea	 și	 declarația	 de	 principii	 pentru	
gestionarea	durabilă	a	pădurilor	au	fost	adoptate	de	peste	178	de	guverne	 la	Conferința	
Națiunilor	 Unite	 pentru	 mediu	 și	 dezvoltare,	 https://sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/Agenda21.pdf
9 Convenția-cadru	a	Națiunilor	Unite	privind	 schimbările	 climatice	 a	 fost	deschisă	 spre	
semnare	 la	Conferinței	 de	 la	Rio	 1992	 și	 a	 intrat	 în	 vigoare	 la	 21.03.1994.	România	 a	
ratificat	Conveția-cadru	prin	Legea	nr.	24/1994,	publicată	în	Monitorul	Oficial	nr.	119	din	
12	mai	1994,	http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/3993 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf
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Astfel,	conceptul	central	al	Convenției	„schimbările	climatice”	este	adia	cent	
obiectivului Convenției enunțat	 în	 articolul	 2:	 stabilizarea con centrațiilor de 
gaze cu efect de seră în atmosferă la un nivel care ar preveni interferențele 
antropice periculoase cu sistemul climatic. Un astfel de nivel ar trebui atins 
într-un interval de timp suficient pentru a permite ecosistemelor să se adapteze 
în mod natural la schimbările climatice, pentru a se asigura că producția de 
alimente nu este amenințată și să permită ca dezvoltarea economică să se 
desfășoare într-un mod durabil.

Cadrul	conceptual	și	strategic	al	Convenției	este	susținut	de	un	ansamblu	
de	principii	enunțate	de	articolul	310,	care	au	scopul	de	a	orienta	acțiunea	
Statelor	 Părți,	 și	 al	 căror	 conținut	 evidențiază	 rolul	 important	 pe	 care	 îl	
au	 valorile	 aferente	 domeniului	 drepturilor	 omului	 în	materia	 proceselor	
referitoare	la	schimbările	climatice.	De	asemenea,	observăm	că	principiile	
sunt	particularizate	în	funcție	de	angajamentele	susceptibile	a	fi	asumate	și	
îndeplinite	de	Statele	Părți	în	domeniul	schimbărilor	climatice,	în	funcție	de	
gradul	de	dezvoltare	al	acestora.	

Principiile directoare ale acțiunilor întreprinse în temeiul  
Convenției-cadru a Națiunilor Unite privind schimbările climatice

1.	Părțile	ar	trebui	să	protejeze	sistemul	climatic	în	beneficiul	ge	ne	rațiilor	prezente	
și	viitoare	ale	omenirii,	pe	baza	echității	și	în	conformitate	cu	responsabilitățile	
comune	și	diferențiate	și	cu	capacitățile	lor.	În	consecință,	statele	părți	dezvoltate	
ar	trebui	să	preia	conducerea	în	combaterea	schimbărilor	climatice	și	a	efectelor	
adverse	ale	acestora.	
2.	Nevoile	și	circumstanțele	speciale	ale	statelor	părți	în	curs	de	dez	voltare,	în	
special	cele	care	sunt	deosebit	de	vulnerabile	la	efectele	negative	ale	schimbărilor	
climatice,	și	ale	acelor	țări	în	curs	de	dezvoltare,	care	ar	trebui	să	suporte	o	povară	
disproporționată	 sau	 anormală	 în	 temeiul	Convenției,	 ar	 trebui	 să	 fie	 luate	 în	
considerare pe deplin. 
3.	 Părțile	 ar	 trebui	 să	 ia	 măsuri	 de	 precauție	 pentru	 a	 preveni	 sau	 reduce	 la	
minimum	 cauzele	 schimbărilor	 climatice	 și	 pentru	 a	 atenua	 efectele	 sale	 ne-
gative.	În	cazul	în	care	există	amenințări	cu	daune	grave	sau	ireversibile,	lipsa	
unei	 certitudini	 științifice	 depline	 nu	 ar	 trebui	 să	 fie	 folosită	 ca	motiv	 pentru	
amânarea	unor	astfel	de	măsuri,	ținând	seama	de	faptul	că	politicile	și	măsurile	
de	abordare	a	schimbărilor	climatice	ar	trebui	să	fie	rentabile,	astfel	încât	să	se	
asigure	beneficiile	globale	la	cel	mai	mic	cost	posibil.	Pentru	a	realiza	acest	lucru,	

10 Ibidem. 
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astfel	de	politici	și	măsuri	ar	trebui	să	ia	în	considerare	diferite	contexte	socio-
economice	 astfel	 încât	 să	fie	 cuprinzătoare,	 să	 acopere	 toate	 sursele	 relevante	
ale	 gazelor	 cu	 efect	 de	 seră,	 să	 fie	 adaptabile	 și	 să	 cuprindă	 toate	 sectoarele	
economice.	 Eforturile	 de	 abordare	 a	 schimbărilor	 climatice	 pot	 fi	 realizate	 în	
cooperare	de	părțile	interesate.	
4. Părțile	au	dreptul	și	ar	trebui	să	promoveze	dezvoltarea	durabilă.	Politicile	și
măsurile	pentru	protejarea	sistemului	climatic	împotriva	schimbărilor	provocate
de	 om	 ar	 trebui	 să	 fie	 adecvate	 condițiilor	 specifice	 fiecărei	 părți	 și	 ar	 trebui
integrate	 în	 programele	 naționale	 de	 dezvoltare,	 ținând	 seama	 de	 faptul	 că
dezvoltarea	economică	este	esențială	pentru	adoptarea	măsurilor	de	abordare	a
schimbărilor	climatice.
5.	Părțile	ar	trebui	să	coopereze	pentru	a	promova	un	sistem	economic	internațional
care	să	susțină	și	să	promoveze	o	creștere	economică	dura	bilă,	care	să	contribuie
la	dezvoltarea	tuturor	părților,	în	special	țărilor	în	curs	de	dezvoltare,	permițând
astfel	membrilor	să	abordeze	problemele	schimbărilor	climatice.	Măsurile	luate
pentru	a	combate	schimbările	cli	matice,	inclusiv	cele	unilaterale,	nu	ar	trebui	să
constituie	un	mijloc	de	discriminare	 arbitrară	 sau	nejustificată	 sau	o	 restricție
deghizată	a	comerțului	internațional.

În	scopul	eficientizării	acțiunilor	întreprinse	sub	auspiciile	Conferinței,	
a	 fost	 propusă	 înființarea	 Comisiei	 pentru	 Dezvoltare	 Durabilă	 privind	
monitorizarea	implementării	acordurilor	de	la	Rio	şi	sprijinirea	guvernelor	
în	elaborarea	indicatorilor	dezvoltării	durabile.	

Un	alt	demers	 realizat	 în	privința	 instituirii	de	structuri	competente	 în	
domeniul	monitorizării	acțiunilor	ONU	referitoare	la	schimbările	climatice	
constă	în	înființarea	și	asigurarea	funcționalității	Grupului	interguvernamental	
privind	schimbările	climatice	(IPCC).	La	trei	ani	de	la	Conferința	de	la	Rio,	
Grupul	 interguvernamental	 privind	 schimbările	 climatice11,	 ca	 organism	
al	Națiunilor	Unite	însărcinat	cu	evaluarea	și	publicarea	datelor	științifice	
privind	 schimbările	 de	 temperatură	 pe	 planetă,	 atenționa	 comunitatea	
inter	națională	în	Raportul	său	de	sinteză	din	anul	199512	că	există	dovezi	
11 Organism	 internațional	 înființat	 în	anul	1988	de	Organizația	Meteorologică	Mondială	
și	de	Programul	Națiunilor	Unite	pentru	Mediu	(UNEP),	care	evaluează	și	sintetizează	în	
rapoarte	produse	la	intervale	regulate	(5-7	ani),	studii	realizate	de	mii	de	savanți	din	170	
de	țări,	referitoare	la	situația	fenomenului	schimbărilor	climatice.	IPCC	a	primit	în	2007	
Premiul	Nobel	pentru	Pace	alături	de	Al	Gore.	
12 A	se	vedea	IPCC,	Al doilea raport de evaluare: schimbările climatice 1995, (Second 
Assessment: Climate Change 1995),	 disponibil	 în	 format	 pdf	 la	 https://archive.ipcc.ch/
pdf/climate-changes-1995/ipcc-2nd-assessment/2nd-assessment-en.pdf

https://archive.ipcc.ch/pdf/climate-changes-1995/ipcc-2nd-assessment/2nd-assessment-en.pdf
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științifice	cu	privire	 la	 influența	umană	asupra	climei	 la	nivel	global.	La	
acea	vreme	au	fost	aduse	diverse	critici	Raportului,	fiindu-i	reproșat	fie	că	
nu	furniza	date	suficiente,	fie	că	se	exagera	în	privința	impactului	încălzirii	
globale	asupra	mediului.

Grupul	 interguvernamental	 privind	 schimbările	 climatice	 evaluează	
da	tele	 științifice	 actuale	 privind	 schimbările	 climatice	 și	 prezintă	 păreri	
comune	 ale	 comunității	 științifice	 cu	 privire	 la	 acest	 subiect.	 Rapoartele	
Grupului	sunt	redactate	în	acord	cu	principiile	obiectivității,	transparenței	
și	 neutralității.	 Toate	 concluziile	 analizelor	 și	 cercetărilor	 științifice	 sunt	
dezbătute	și	se	decide	de	comun	acord	asupra	relevanței	acestora.	Aceste	
rapoarte	 sunt	 considerate	 esențiale	 în	 cadrul	 negocierilor	 internaționale	
pentru	combaterea	schimbărilor	climatice.	

Considerând	că	obiectivele	Agendei	21	ar	putea	fi	atinse	cel	puțin	parțial	
până	în	anul	2015,	statele	membre	ONU	au	adoptat	în	anul	2000	Declarația	
Mileniului13	și	Obiectivele	de	Dezvoltare	ale	Mileniului.	

În	materia	protecției	mediului,	este	afirmat,	cu	titlu	de	principiu,	în	Punctul	
I	 al	Declarației	Mileniului,	 paragraful	 6,	 respectul pentru natură.	Acesta	
este	explicitat	prin	luarea	în	considerare	a	exigențelor	instituite	în	domeniul	
drepturilor	 omului	 în	 următorii	 termeni:	 „Gestionarea tuturor speciilor 
vii și a resurselor naturale trebuie făcută cu prudență, în conformitate 
cu principiile dezvoltării durabile. Doar astfel bogățiile inestimabile ale 
naturii vor putea fi conservate și transmise generațiilor viitoare. Modelele 
actuale neviabile de producție și consum trebuie schimbate în interesul 
bunăstării viitoareˮ.

Deși	Declarația	Mileniului	nu	abordează	în	mod	expres tema schimbărilor 
climatice, referințe	indirecte	la	acest	subiect	se	regăsesc	în	punctul IV privind	
Protecția mediului înconjurător,	paragraful	23,	care	subliniază	importanța	
susținerii	 eforturilor	 statelor	 în	 sensul	 intrării	 în	 vigoare	 a	 Protocolului	
de	 la	Kyoto	 (de	preferat	 până	 la	 cea	de-a	 zecea	 aniversare	 a	Conferinței	
Națiunilor	Unite	pentru	Mediu	și	Dezvoltare	din	2002);	de	asemenea,	este	
reiterată	 importanța	 adoptării	 unor	 angajamente	 ferme	 privind	 reducerea	
emisiilor	de	gaze	cu	efect	de	seră.	

Realitatea	a	demonstrat	că	au	existat	dificultăți	 în	 îndeplinirea	celor	8	
obiective,	că	previziunea	atingerii	lor	până	în	anul	2015	fusese	prea	optimistă,	
deoarece	în	2015	nu	fusese	încă	eradicată	total	sărăcia	extremă,	și	egalitatea	
de	 gen	 continua	 să	 nu	 fie	 la	 același	 nivel	 în	 toate	 țările.	 De	 asemenea,	
13 Declarația	Mileniului,	Adoptată	de	Adunarea	Generală	a	ONU	prin	Rezoluția	nr.	55/2,	
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/
docs/globalcompact/A_RES_55_2.pdf

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_RES_55_2.pdf
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nici	mortalitatea	 infantilă	nu	 scăzuse	 conform	Obiectivelor	Mileniului	 în	
toate	 zonele	 globului.	Toate	 aceste	 aspecte	 coroborate	 au	 contribuit	 și	 la	
nerealizarea	deplină	a	obiectivului	7	–	asigurarea	durabilității	mediului.	

Astfel,	Obiectivele	Mileniului	 au	 fost	 reformulate	 și	 integrate	 în	noua	
Agendă	203014	cu	cele	17	Obiective	ale	Dezvoltării	Durabile.

3. Summitul mondial privind dezvoltarea durabilă, Johannesburg, 2002

Organizaţia	Naţiunilor	Unite	a	convocat	în	anul	2002,	ca	urmare	a	apa-
riției	 unor	 noi	 probleme	 legate	 de	mediu,	 Summitul	 de	 la	 Johannesburg,	
Africa	de	Sud,	cunoscut	și	sub	numele	de	Rio + 10.	Summitul	nu	și-a	propus	
o renegociere	a	Agendei	21,	ci	a	vizat	o	evaluare	a	realizărilor	post-Rio.

În cadrul Conferinței,	 la	 10	 ani	 după	Summitul	 Pământului	 de	 la	Rio
de	Janeiro,	reafirmarea	angajamentului	pentru	dezvoltare	durabilă	a	şefilor	
de	state	şi	guverne	s-a	concretizat	prin	Declaraţia	de	la	Johannesburg15	şi	
Planul	de	implementare	a	dezvoltării	durabile.	16

Structurată	în	37	de	puncte,	Declarația	de	la	Johannesburg	aduce	în	prim-
plan	importanța	respectării	și	promovării	drepturilor	omului	 în	procesul	de	
susținere	a	implementării	dezvoltării	durabile.	Sub	denumirea	„Angajamentul 
nostru pentru dezvoltarea durabilă”,	Declarația	reafirmă	valorile	umaniste,	
evidențiind	 contribuția	 acestora	 în	 realizarea	 angajamentului	 referitor	 la	
dezvoltarea	durabilă.	Cu	titlu	exemplificativ,	punctul	17	recunoaște,	ca	ele-
ment-cheie	 al	 angajamentului	 mondial	 în	 domeniul	 dezvoltării	 durabile,	
cultivarea	solidarității	umane	–	valoare	centrală	a	teoriei	și	practicii	drepturilor	
omului: „recunoscând importanța construirii solidarității uma ne, îndemnăm 
la promovarea dialogului și a cooperării între civilizațiile și popoarele lumii, 
indiferent de rasă, dizabilități, religie, limbă, cultură și tradițieˮ.

În	 aceeași	 ordine	 de	 idei,	 punctul	 18	 al	Declarației	 recunoaște	 atenția	
specială	acordată	în	cadrul	lucrărilor	Summitului	indivizibilității demnității 
umane,	 precum	 și	 problematicilor	 corelative	 acestei	 valori:	 asigurarea	
14 ONU,	 Transformarea lumii noastre: Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă 
(Transforming our world: the 2030 Agenda for Sustainable Development),	A/RES/70/1	
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20 
for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
15 http://www.un-documents.net/jburgdec.htm
16 https://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_PlanImpl. 
pdf

https://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/WSSD_PlanImpl.pdf
https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf
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accesului	la	apă	curată,	asigurarea	salubrității,	a	energiei,	a	îngrijirii	sănătății,	
a	securității	alimentare	și	protecției	bio-diversității.	

Privitor	 la	 subiectul	 schimbărilor climatice, punctul	13	din	Declarație	
recunoaște	 caracterul	 din	 ce	 în	 ce	mai	 pregnant	 al	 efectelor	 adverse	 ale	
schimbărilor	climatice,	integrând	această	problematică	în	sfera	de	cuprindere	
mai	amplă	a	protecției biodiversității. 

În	Planul	de	implementare	sunt	promovate	programe	pentru	o	perioadă	
de	 10	 ani,	 pentru	 a	 veni	 în	 sprijinul	 inițiativelor	 naționale	 și	 regionale	
care	să	accelereze	trecerea	spre	un	consum	durabil	și	o	producție	care	să	
ia	 în	 considerare	 protejarea	 ecosistemelor.	 De	 asemenea,	 este	 subliniată	
necesitatea	unor	noi	politici	care	să	faciliteze	asistența	tehnică	și	financiară	
pentru	 țările	 în	 curs	 de	 dezvoltare.	 Aceste	 inițiative	 sunt	 menite	 să	
sprijine	creșterea	economică,	dar	și	să	împiedice	daunele	aduse	mediului,	
îmbunătățind	 eficiența	 și	 durabilitatea	 în	 alocarea	 și	 producția	 resurselor,	
pentru	a	reduce	poluarea	și	degradarea	mediului.17

Noutatea	pe	care	o	aduce	acest	Plan	de	implementare	este	faptul	că	pentru	
prima	oară	un	document	oficial	ONU	privind	mediul	și/sau	dezvoltarea	se	
referă	la	etică	în	mod	explicit.	În	textul	documentului	guvernele	au	subliniat	
necesitatea	 de	 a	 lua	 în	 considerare	 etica	 în	 implementarea	Agendei	 21.	
Considerând	 etica	 parte	 integrantă	 a	 dezvoltării	 durabile,	 se	 recunoaște	
faptul	 că	 dezvoltarea	 și	 problemele	 de	mediu	 nu	 pot	 fi	 abordate	 adecvat	
decât	dacă	guvernele	și	comunitățile	recunosc	rolul	important	al	normelor	
etice	în	luarea	deciziilor	politice.

În	cadrul	Summitului	de	la	Johannesburg	s-a	discutat,	pe	lângă	obiectivul	
vizând	 reducerea	 sărăciei,	 şi	 despre	 importanţa	 schimbării	 mentalităţilor	
şi	 a	 educaţiei	 pentru	 o	 dezvoltare	 durabilă,	 despre	 problemele	 ivite	 ca	
urmare	a	creșterii	populației	și	a	cererii	pe	piaţa	de	consum.	Participanţii	
au	 lansat	 un	 apel	 pentru	 realizarea	 concretă	 a	 obiectivelor	Agendei	 21,	
referitoare	la	schimbarea	obiceiurilor	de	consum,	risipa	hranei,	a	resurselor	
şi	 confruntarea	 cu	 efectele	 creşterii	 indicelui	 demografic.	 De	 asemenea,	
au	fost	avute	în	vedere	multiplele	dimensiuni	ale	schimbărilor	climatice	și	
impactul	acestora	asupra	drepturilor	omului.	Având	un	pronunțat	caracter	
tehnic,	 Planul	 de	 implementare	 a	 pus	 accentul	 pe	 importanța	 structurilor	
specializate	în	aplicarea	de	măsuri	specifice	în	domeniul	climei.	
17 A	se	vedea	ONU,	Raportul Summitului mondial privind dezvoltarea durabilă (Report of 
the World Summit on Sustainable Development), Johannesburg, Africa de Sud, 26 august – 
4 septembrie 2002,	A/CONF.199/20, New	York,	 2002,	 pp.	 15-21,	 disponibil	 pe	 https://
undocs.org/en/A/CONF.199/20 
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Principalele dispoziții din Planul de implementare  
al Summitului Mondial de la Johannesburg  

privind Dezvoltarea Durabilă avansate în domeniul schimbărilor climatice
Respectarea	angajamentelor	și	obligațiilor	care	decurg	din	Convenția	cadru	a	

Națiunilor	Unite	privind	schimbările climatice;
Îmbunătățirea	tehnicilor	și	metodologiilor	pentru	evaluarea efectelor schim-

bărilor climatice	 și	 încurajarea	 evaluării	 continue	 a	 acestor	 efecte	 ad	verse	 de	
către	Grupul	interguvernamental	privind	schimbările	climatice;

Sprijinirea	 inițiativelor	 de	 evaluare	 a	 consecințelor	 schimbărilor cli matice, 
cum	 ar	 fi	 inițiativa	 Consiliului	 Arctic,	 inclusiv	 a	 inițiativelor	 de	 evaluare	 a	
impactului	schimbărilor	climatice	asupra	mediului	economic	și	social	și	asupra 
comunităților	locale	și	indigene;

Sprijinirea	 și	 colaborarea	 cu	grupurile	 de	 evaluare	 științifică	 interna	țională	
care	 sprijină	 procesul	 decizional	 în	 domeniul	 schimbărilor cli ma tice,	 inclusiv	
Grupul	interguvernamental	privind	schimbările	climatice,	cu	participarea	largă	a	
experților	din	țările	în	curs	de	dezvoltare.

După	semnarea	și	ratificarea	Convenției-cadru	privind	Schimbările	Cli-
matice,	statele	părți	s-au	întrunit	anual	în	cadrul	conferințelor	părților,	denu-
mite	 informal	COP,	pentru	a	discuta	și	stabili	modul	 în	care	vor	fi	atinse	
obiectivele	Convenției.	

4.  Conferinţele Părţilor privind schimbările climatice şi rezultatele 
acestora 

Prima	Conferință	a	părților	 (COP1)	a	avut	 loc	 în	anul	1995	 la	Berlin.	
În	cadrul	acesteia,	participanții	au	convenit	asupra	unor	viitoare	activități	
climatice	 implementate	 în	 comun,	 acestea	 reprezentând	 primele	 măsuri	
comune	de	acțiune	internațională	privind	schimbările	climatice.

În 1996,	în	cadrul	COP	2	de	la	Geneva,	au	fost	analizate	concluziile	științifice	
privind	 schimbările	climatice	prezentate	de	către	Grupul	 inter	gu	vernamental	
privind	schimbările	climatice	(IPCC)18. În	Raport	se	subliniază	că	în	Convenția-
cadru	a	Națiunilor	Unite	privind	schimbările	climatice	sunt	definite	„schimbările 
climatice”	ca	fiind	o	modificare	a	climei	atribuită	direct	sau	indirect	activității	
umane.	Aceste	modificări	au	fost	observate	pe	perioade	comparabile	de	timp.19 

COP	3	s-a	desfășurat	în	anul	1997	la	Kyoto,	Japonia.	Țările	dezvoltate	
au	convenit	asupra	unor	ținte	specifice	de	reducere	a	emisiilor	de	gaze	cu	
18 A	se	vedea	IPCC, op. cit., 1995.
19 Ibidem.
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efect	de	seră	adoptând	Protocolul de la Kyoto20 la Convenția-cadru	a	ONU	
privind	 schimbările	 climatice.	 Acest	 acord	 internațional	 privind	 mediul	
extinde	prevederile	Convenției	și	include	un	set	de	proceduri	de	monitorizare	
și	conformitate	în	privința	reducerii	emisiilor	poluante	cu	8%	în	perioada	
2008	–	2012	în	comparație	cu	cele	din	1990.	Textul	Protocolului	se	bazează	
pe	consensul	la	care	au	ajuns	oamenii	de	știință	privind	realitatea	încălzirii	
globale	 și	 faptul	 că	 emisiile	 de	 dioxid	 de	 carbon	 produse	 de	 activitatea	
umană	reprezintă	o	cauză	predominantă	a	acestei	încălziri	globale.	Adoptat	
în	anul	1997,	datorită	unui	proces	de	ratificare	complex,	Protocolul	de	 la	
Kyoto	a	intrat	în	vigoare	abia	în	anul	2005.

În	timp	ce	Convenția	doar	le	recomanda	țărilor	să	adopte	politici	și	măsuri	
de	atenuare	a	emisiilor,	Protocolul	de	la	Kyoto	solicită	țărilor	industrializate	
și	 economiilor	 aflate	 în	 tranziție	 să	 limiteze	 emisiile	 potrivit	 unor	 ținte	
individuale	 agreate	 de	 comun	 acord	 și	 să	 raporteze	 periodic	 progresele	
realizate.	Bazat	pe	principiile	Convenției	și	considerând	că	responsabilitățile	
țărilor	trebuie	să	fie	comune,	dar	diferențiate	după	capabilități,	Protocolul	
de	la	Kyoto	pune	o	presiune	mai	mare	asupra	țărilor	dezvoltate	care	sunt	
considerate	responsabile	pentru	nivelul	ridicat	al	emisiilor	de	carbon.	

Obiectivele Protocolului de la Kyoto  
aferente primei perioade de implementare 

Angajamentele	 Părților	 se	 referă	 la	 combaterea	 emisiilor	 celor	 șase	 gaze	
principale	cu	efect	de	seră:	dioxid	de	carbon	(CO2);	metan	(CH4);	oxid	de	azot	
(N2O);	hidrofluorocarburi	(HFC);	perfluorocarburi	(PFC);	hexafluorură	de	sulf	
(SF6).	

A	fost	formulat	ca	instrument	de	cuantificare	a	emisiei	gazelor	cu	efect	de	seră	
suma atribuită unei părți reprezentând	cantitatea	maximă	de	emisii	 (măsurată	ca	
echivalent	în	dioxid	de	carbon)	pe	care	o	poate	emite	pe	parcursul	unei	perioade	de	
angajament	pentru	a-și	respecta	obiectivul	de	emisii.	

Pentru	România,	obiectivul	de	reducere	a	emisiei	gazelor	cu	efect	de	seră	era	
de	-8%.	

Protocolul	acordă	o	atenție	deosebită	particularităților	și	preocupărilor	statelor	
aflate	în	curs	de	dezvoltare,	cu	precădere	celor	mai	vulnerabile	dintre	acestea.

Prezentarea	sintetică	a	obiectivelor	Protocolului	de	la	Kyoto21

20 A	se	vedea	Tratate	ONU	Capitolul	XXVII	7.a,	Protocolul	de	 la	Kyoto	 la	Convenția-
cadru	a	ONU	privind	 schimbările	 climatice,	11	decembrie	1997,	 in	 engl,	p.	31,	https://
unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf.
21 Textul	 figurii	 a	 fost	 preluat	 prin	 accesarea	 https://unfccc.int/process-and-
meetings/the-kyoto-protocol/what-is-the-kyoto-protocol/kyoto-protocol-targets-
for-the-first-commitment-period.

https://unfccc.int/process-and-meetings/the-kyoto-protocol/what-is-the-kyoto-protocol/kyoto-protocol-targets-for-the-first-commitment-period
https://unfccc.int/resource/docs/convkp/kpeng.pdf
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După	adoptarea	Protocolului	de	la	Kyoto	în	cadrul	COP	3,	toate	confe-
rinţele	 care	 au	urmat	 au	 luat	 în	discuţie	mecanismele	de	 implementare	 a	
Protocolului. 

COP	4	a	avut	loc	la	Buenos	Aires	în	1998.	Rezultatul	acestei	Conferințe	
a	 fost	 un	 Plan	 de	 Acțiune	 pe	 2	 ani	 pentru	 accelerarea	 implementării 
mecanismelor	Protocolului	de	la	Kyoto	până	în	2000.	În	cadrul	Conferinței,	
în	 contextul	 modificărilor	 sistemului	 climatic	 global,	 a	 fost	 abordată	
problematica	protecției	 stratului	de	ozon.	De	asemenea,	au	 fost	apreciate	
anunțurile	Argentinei	și	Kazakhstanului	privind	angajamentul	de	a	reduce	
emisiile	gazelor	 cu	 efect	de	 seră.	Acestea	 au	 fost	primele	dintre	 țările	 în	
curs	de	dezvoltare	(care	nu	figurează	în	Anexa	I	a	Protocolului)	care	și-au	
asumat	responsabilitatea	reducerii	emisiilor.

COP	5,	desfășurată	la	Bonn,	în	anul	1999,	a	propus	discuţii	privind	relația	
dintre	 eforturile	 de	 protejare	 a	 stratului	 de	 ozon	 stratosferic	 și	 eforturile	
de	 protejare	 a	 sistemului	 climatic	 global,	 precum	 și	 emisiile	 produse	 de	
combustibilul	 utilizat	 de	 vapoare	 şi	 avioane,	 schimbarea	 de	 paradigmă	
pri	vind	 utilizarea	 terenurilor	 şi	 silvicultură.	 De	 asemenea,	 au	 avut	 loc	
dezbateri	despre	consolidarea	economiilor	ţărilor	slab	dezvoltate	şi	în	curs	
de	dezvoltare.

La	COP	6	(Haga,	2000)	comunitatea	internațională	a	convenit	să	prevină	
efectele	 dăunătoare	 ale	 schimbărilor	 climatice,	 cum	 ar	 fi	 cele	 care	 au	 ca	
rezultat	modificări	ale	zonelor	agricole,	topirea	ghețurilor	polare	și	creșterea	
nivelului	mării.

În	 perioada	 16-27	 iulie	 2001,	 s-a	 desfășurat	 la	 Bonn,	 în	 Germania,	
Conferința	COP	6	bis,	în	cadrul	acesteia	fiind	reluate	și	clarificate	problemele	
analizate	 la	 Conferința	 anterioară	 asupra	 cărora	 Părțile	 nu	 au	 adoptat	 o	
decizie.	 Organizată	 ca	 urmare	 a	 respingerii	 Protocolului	 de	 la	Kyoto	 de	
către	SUA,	reuniunea	COP	6	bis	a	constituit	un	forum	de	discuții	 în	care	
participanții	 (cu	 excepția	 SUA	 care	 și-a	 asumat	 rolul	 de	 observator)	 au	
decis	asupra	unor	probleme	deosebit	de	importante	precum:	„mecanismele	
flexibile”	 –	 programe	 care	 permit	 statelor	 industrializate	 să	 finanțeze	
activitățile	de	reducere	a	emisiilor	de	gaze	cu	efect	de	seră	în	statele	în	curs	
de	dezvoltare	ca	alternativă	la	activitățile	proprii	de	reducere	a	gazelor	cu	
efect	de	seră;	acordarea	de	credite	nelimitate	pentru	desfășurarea	de	activități	
care	absorb	sau	stochează	carbonul	din	atmosferă;	înființarea	a	3	noi	fonduri	
de	asistență	pentru	abordarea	schimbărilor	climatice:	primul	fond	sprijină	
acțiunile	și	măsurile	adoptate	în	domeniul	schimbărilor	climatice;	cel	de-
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al	doilea	fond	este	destinat	statelor	mai	puțin	dezvoltate,	pentru	a	sprijini	
programele	 naționale	 de	 adaptare	 la	 cerințele	 schimbărilor	 climatice;	 cel	
de-al	treilea	fond	privește	adaptarea	la	dispozițiile	Protocolului	de	la	Kyoto.	
De	asemenea,	Părțile	au	convenit	să	abordeze	în	cadrul	Conferinței	COP	7	
problematica	(ne)conformității	cu	dispozițiile	Protocolului	de	la	Kyoto.22 

COP	7	(Marrakech,	2001)	a	avut	ca	rezultat	final	adoptarea	Acordurilor 
de la Marrakech – un	set	de	acorduri	privind	mecanismele	și	modalitățile	
de	 finanțare	 pentru	 implementarea	 Protocolului	 de	 la	 Kyoto.	 Protocolul	
de	 la	Kyoto	și	Acordurile	de	 la	Marrakech	 includ	un	set	de	proceduri	de	
monitorizare	 și	 conformitate	 pentru	 prima	 perioadă	 de	 angajament	 în	
privința	 reducerilor	 emisiilor	 gazelor	 cu	 efect	 de	 seră,	 perioadă	 cuprinsă	
între	2008	și	2012.	Acordurile	de	la	Marrakech	susțin	punerea	în	aplicare	
a	normelor	Protocolului	de	la	Kyoto,	evitarea	erorilor	în	calculul	emisiilor	
și	 contabilizarea	 tranzacțiilor	 în	cadrul	celor	 trei	mecanisme	de	 la	Kyoto	
(comerțul	cu	emisii,	mecanismul	de	dezvoltare	durabilă	curată	și	eforturile	
comunității	 internaționale	 în	 activitățile	 legate	 de	 utilizarea	 solului	 și	 de	
silvicultură,	 schimbarea	 utilizării	 acestora	 în	 conformitate	 cu	 realitățile	
actuale).	De	 asemenea,	COP	 7	 a	 prilejuit	 dezbateri	 privind	mecanismele	
și	 modalitățile	 de	 finanțare	 pentru	 implementarea	 Protocolului	 de	 la	 
Kyoto	 –	 Fondul	 de	Adaptare,	 elaborarea	 unei	 Declarații	 ministeriale	 și	
instituirea	 unui	 grup	 de	 experți	 pe	 probleme	 climatice	 din	 țările	 cel	mai	
puțin	dezvoltate.	

COP	8	(New	Delhi,	2002)	a	avut	ca	rezultat	adoptarea	unei	Declarații 
ministeriale	prin	care	țările	dezvoltate	erau	solicitate	să	își	transfere	tehnologia	
către	țările	în	curs	de	dezvoltare	pentru	diminuarea	impactului	climatic.	Aici	
s-a	discutat	intrarea	în	vigoare	a	Protocolul	de	la	Kyoto	odată	cu	ratificarea 
acestuia	de	către	55	de	țări,	inclusiv	țările	dezvoltate	responsabile	de	55%
din	emisiile	de	dioxid	de	carbon.	Statele	Unite	(responsabile	de	36,1%	din 
totalul	dioxidului	de	carbon	emis)	și	Australia	au	refuzat	ratificarea.

La	 COP	 9	 (Milano,	 2003)	 statele	 părți	 au	 agreat	 folosirea	 Fondului	
de	Adaptare	 stabilit	 la	Marrakech	 (COP7)	 pentru	 sprijinirea	 adaptării	 la	
schimbările	climatice	a	țărilor	în	curs	de	dezvoltare.
     COP	10	(Buenos	Aires,	2004)	s-a	încheiat	cu	adoptarea	unui	Plan de 
Acţiune	cu	accentul	pe	adaptarea	țărilor	în	curs	de	dezvoltare	la	schimbările	
22 Conform	informațiilor	prezentate	pe	site-ul	https://www.blue-growth.org/Events_Blue_ 
Growth/United_Nations_Climate_Change_Conferences/COP_6_2000_UN_Climate_ 
Change_Conferences_The_Hague.htm. 

https://www.blue-growth.org/Events_Blue_Growth/United_Nations_Climate_Change_Conferences/COP_6_2000_UN_Climate_Change_Conferences_The_Hague.htm
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climatice,	discutându-se	și despre mecanismul post-Kyoto și	modalitățile 
de alocare a obligațiilor	de	reducere	a	emisiilor	după	2012.

COP	11	(Montreal,	Quebec,	2005)	a	fost	prima	Conferință	care	a	întrunit	
părțile	Protocolului	de	la	Kyoto	după	întâlnirea	inițială	din	anul	1997	și a 
marcat	 intrarea	 în	vigoare	a	Protocolului.	S-au	discutat	extinderea	post	–	
2012	a	Protocolului	de	la	Kyoto	și	un	plan	de	reduceri	tot	mai	drastice	ale	
emisiilor	gazelor	cu	efect	de	seră,	în	vederea	reconfigurării	unei	noi	„hărți 
climatice”	pentru	viitor.

La	 următoarea	 întâlnire,	 la	COP	12	 (Nairobi,	Kenya,	 2006)	 s-a	 evitat	
discutarea	reducerii	emisiilor.	La	Nairobi	însă	s-a	adoptat	un	plan	pe	cinci	
ani	pentru	sprijinirea	adaptării	țărilor	în	curs	de	dezvoltare	la	schimbările	
climatice	convenindu-se	asupra	procedurilor	și	mecanismelor	Fondului	de	
Adaptare.

COP	13	(Bali,	Indonezia,	2007)	s-a	evidențiat	prin	Acordul	privind	un	
calendar	și	o	negociere	structurată	post	–	2012	(sfârșitul	primei	perioade	de	
angajament	a	Protocolului	de	la	Kyoto)	și	adoptarea	Planului	de	acțiune	de	
la	Bali.	S-a	înființat	Grupul	de	lucru	ad-hoc	privind	acțiunea	de	cooperare	
pe	 termen	 lung	 în	 cadrul	 Convenției	 privind	 schimbările	 climatice,	 un	
nou	organism	subsidiar	pentru	a	conduce	negocierile	menite	să	urgenteze	
aplicarea	Convenției	pre	și	post	–	2012.	De	asemenea,	s-au	purtat	negocieri	
privind	organizarea	viitoarelor	COP	14	la	Poznan,	Polonia	și	a	COP	15	la	
Copenhaga,	Danemarca.

COP	 14	 (Poznan,	 Polonia,	 2008)	 a	 prilejuit	 agrearea	 unor	 principii	
de	finanțare	a	unui	fond	de	ajutorare	a	națiunilor	celor	mai	sărace	pentru	
gestionarea	efectelor	schimbărilor	climatice.	De	asemenea,	s-a	aprobat	un	
mecanism	 de	 integrare	 a	 protecției	 pădurilor	 în	 politicile	 internaționale 
de	 combatere	 și	 prevenire	 a	 schimbărilor	 climatice.	 Punctul	 central	 al	
conferinței	 l-au	constituit	negocierile	privind	un document care să suc-
ceadă Protocolului de la Kyoto. 

De	la	COP	15	(Copenhaga,	2009)	au	existat	mari	așteptări	privind	nego-
cierea	unui	nou	acord	prin	care	statele	se	vor	angaja	să	reducă	emisiile	de	
dioxid	 de	 carbon.	Acordul de la Copenhaga,	 redactat	 de	 SUA,	 China,	
India, Africa de Sud și	 Brazilia,	 nu	 este	 un	 document	 cu	 obligativitate	
juridică	 și nu cere țărilor	 să	 elaboreze	 și	 să	 adopte	 un	document	 care	 să	
succeadă	Protocolului	de	la	Kyoto,	iar	perspectivele	de	finanțare	rămân	vagi.	
Criticile	aduse	Acordului	s-au	referit	exact	la	aceste	puncte	și	la	faptul	că	
documentul	a	fost	redactat	doar	de	către	cinci	țări.	Acordul	de	la	Copenhaga	
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menționează	pentru	prima	oară	înființarea Fondului Verde pentru Climă 
în	cadrul	Convenției	ONU	privind	schimbările	climatice.

COP	16	(Cancun,	Mexic,	2010)	a	 reunit	 liderii	mondiali	de	 la	care	se	
aștepta	în	continuare	negocierea	unui	tratat	global	de	acțiune	comună,	dar	
de	 fapt	Conferința	de	 la	Cancun	nu	a	 făcut	decât	să	continue	negocierile	
începute	 la	Copenhaga,	 având	mai	mult	 un	 caracter	 tehnic	 și	 teoretic.	A	
fost	evidențiat	faptul	că	țara	cu	cele	mai	puternice	emisii	de	carbon	era,	în	
noul	context	creat,	China.	În	cadrul	conferinței	de	la	Cancun	a	fost	înființat	
Consiliul Fondului Verde pentru Climă,	căruia	i	s-a	încredințat	guvernarea	
acestui	fond,	iar	Banca	Mondială	a	fost	desemnată	drept	mandatar	temporar.	
Tot	la	Cancun	s-a	înființat	și	Comitetul	de	tranziție	al	Fondului	Verde	pentru	
Climă.	Dar	ambele	conferințe	au	dovedit	clar	absența	voinței	politice	pentru	
un	tratat	internațional	care	să	abordeze	interese	comune	privind	prevenirea	
și	reducerea	încălzirii	globale.

În	cadrul	COP	17	(Durban,	Africa	de	Sud,	2011)	s-a	convenit	începerea	
negocierilor	pentru	un	document	cu	obligativitate	juridică	care	să	urmeze	
Protocolului	de	la	Kyoto	pentru	perioada	post	–	2020	și	care	să	fie	adoptat	
de	Statele	Părți	în	2015.	Toate	guvernele	s-au	implicat	în	cadrul	Conferinței	
de la Durban în	elaborarea	unui	plan	cuprinzător	care	să	se	apropie	gradual 
de	atingerea	obiectivului	final	al	Convenției	privind	schimbările	climatice:	
stabilizarea	 concentrațiilor	 de	 gaze	 cu	 efect	 de	 seră	 din	 atmosferă	 la	 un	
nivel	care	să	împiedice	interferența	umană	periculoasă	cu	sistemul	climatic,	
păstrându-se	în	același	timp	dreptul	la	o	dezvoltare	globală	durabilă.	În	ceea	
ce	privește	stadiul	negocierilor	privind	schimbările	climatice,	Conferința de 
la	Durban	a	reprezentat	un	moment	de	cotitură,	guvernele	recunoscând	în	
mod	clar	necesitatea	de	a	elabora	planul	pentru	noul	acord	juridic	universal	
prin	care	statele	să	se	ocupe	de	problematica	schimbărilor	climatice	după	
2020.	Aceasta	 a	 fost	 și conferința	 în	 care	 s-a	 înregistrat	 un	 progres	 prin	
adoptarea	 unui	 cadru	 de	 gestionare	 a	 Fondului	Verde	 pentru	 Climă,	 din	
care	urmau	sa	fie	distribuite	anual	100	de	miliarde	de	dolari	țărilor	sărace	
pentru	gestionarea	impactului	climatic.	Tot	la	COP	17	s-a	stabilit	ca	entitate	
operațională	Consiliul	de	conducere	și	gestionare	a	mecanismului	financiar	
al	Fondului	Verde	pentru	Climă,	majoritatea	specialiștilor	fiind	de	părere	că	
fără	această	decizie	Conferința	de	la	Durban	ar	fi	rămas	totuși un eșec.
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La	Doha,	Qatar,	sub	auspiciile	COP	18	din	2012,	a	fost	elaborat	amen-
damentul la Protocolul de la Kyoto23 (numit	 și	 amendamentul de la 
Doha)	 pentru	 a	 doua	 perioadă	 de	 angajament	 a	 reducerilor	 emisiilor	 de	
dioxid	de	carbon,	din	2012	până	în	2020	având	ca	țintă	limitarea	cu	15%	a	
emisiilor	globale.	Nu	s-au	înregistrat	progrese	în	privința	finanțării	Fondului	
Verde	pentru	Climă,	dar	a	fost	oficializat	conceptul	de	„pierdere	și	daună”,	
un	 fel	 de	 acord	 de	 principiu	 care	 prevede	 responsabilitatea	 financiară	 a	
țărilor	mai	bogate	față	de	alte	națiuni	dacă	eșuează	în	reducerea	emisiilor	de	
carbon.	Rezultatul	Conferinței	a	fost	elaborarea	unui	set	de	documente	sub	
denumirea	de	„Doha – portalul schimbărilor climatice”.	

COP	19	(Varșovia,	Polonia,	2013)	a	continuat	negocierile	privind	asistența 
financiară	datorată	de	țările	dezvoltate	țărilor	în	curs	de	dezvoltare	pentru	
reducerea	emisiilor	de	dioxid	de	carbon.	Dar	documentele	Conferinței se 
limitează	să	menționeze	doar	o	creștere	a	acestei	asistențe.	COP	19	se	re-
mar	că	prin	propunerea	Mecanismului Varșovia24,	prin	intermediul	că	ruia	
urma	să	se	ofere	expertiză	și	asistență	financiară	țărilor	în	curs	de	dezvoltare	
confruntate	 cu	 situații	 climatice	 extreme,	 cum	 ar	 fi	 valurile	 de	 căldură,	
secete,	inundații, creșterea	nivelului	mării	și deșertificarea.	

Funcțiile îndeplinite de Mecanism vizează, în special:
Îmbunătățirea	înțelegerii	abordărilor cuprinzătoare de gestionare a riscurilor, 
pierderilor și daunelor asociate cu efectele negative ale schimbărilor clima-
tice, inclusiv impactul cu debut lent, prin facilitarea și promovarea:

  Acțiunii pentru soluționarea lacunelor existente în abordările de
soluționare a pierderilor și daunelor asociate cu efectele negative ale
schimbărilor climatice, inclusiv, printre altele, domeniile prezentate în
decizia 3/CP.18, paragraful 7 (a);

  Colectarea, partajarea, gestionarea și utilizarea datelor și infor mațiilor
relevante, inclusiv a datelor dezagregate în funcție de gen;

23 Adoptat	la	8	decembrie	2012	https://treaties.un.org/doc/Treaties/2012/12/20121217%20 
11-40%20AM/CN.718.2012.pdf
24 Denumirea	oficială	a	mecanismului	este	Warsaw	International	Mechanism	for	Loss	and	
Damage	associated	with	Climate	Change	Impacts	(WIM),	echivalentul	în	limba	română	
fiind	Mecanismul	internațional	de	la	Varșovia	pentru	pierderi	și	daune	asociate	cu	impactul	
schimbărilor	climatice.	

https://treaties.un.org/doc/Treaties/2012/12/20121217%2011-40%20AM/CN.718.2012.pdf
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  Furnizarea de prezentări generale ale celor mai bune practici, pro-
vocări, experiențe și lecții învățate în abordarea abordării pier derii și
daunelor.

Consolidarea dialogului, coordonării, coerenței și sinergiilor între părțile 
interesate relevante prin:

  Asigurarea conducerii și coordonării și, după caz, asigurarea su pra-
vegherii în temeiul convenției, cu privire la evaluarea și punerea în
aplicare a abordărilor de gestionare a pierderilor și daunelor asociate
cu impactul schimbărilor climatice de la eve nimente extreme și
evenimente cu debut lent asociate cu efectele adverse ale schimbărilor
climatice;

  Promovarea dialogului, coordonării, coerenței și sinergiilor între toate
părțile interesate relevante, precum și între instituțiile, organismele,
procesele și inițiativele din afara Convenției, în vederea promovării
cooperării și colaborării referitoare la activitățile relevante la toate
nivelurile.

Îmbunătățirea	acțiunii	și	a	sprijinului,	inclusiv	finanțarea,	tehnologia	și	con	soli-
darea	capacităților,	pentru a aborda pierderile și daunele aso ciate cu efectele 
negative ale schimbărilor climatice, pentru a permite țărilor să întreprindă 
acțiuni, în conformitate cu decizia 3/CP.18 (para. 6), precum:

  Furnizarea de asistență tehnică și îndrumări cu privire la abor dările de
soluționare a pierderilor și daunelor asociate cu impactul schimbărilor
climatice, inclusiv evenimente extreme și evenimente cu debut lent;

  Furnizarea de informații și recomandări pentru a fi luate în con siderare
de Conferința părților atunci când furnizează îndru mări relevante
pentru reducerea riscurilor de pierdere și daune și, dacă este necesar,
abordarea pierderilor și daunelor, inclusiv entităților operaționale ale
mecanismului financiar al convenției, după caz;

  Facilitarea mobilizării și asigurării expertizei și îmbunătățirea spri ji nu-
lui, inclusiv finanțarea, tehnologia și consolidarea ca pa ci tă ților, pentru
a consolida abordările existente și, acolo unde este necesar, a facilita
dezvoltarea și implementarea unor abor dări suplimentare pentru a gestio na
pierderile și daunele asociate cu impactul schimbărilor climatice inclusiv
evenimente meteorologice extreme și evenimente cu debut lent.

Tabloul	funcțiilor	îndeplinite	de	Mecanismul	internațional	de	la	Varșovia	
pentru	pierderi	și	daune	asociate	cu	impactul	schimbărilor	climatice25

25 Datele	 prezentate	 au	 fost	 accesate	 https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/
workstreams/loss-and-damage-ld/warsaw-international-mechanism-for-loss-and-
damage-associated-with-climate-change-impacts-wim#eq-3.

https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/loss-and-damage-ld/warsaw-international-mechanism-for-loss-and-damage-associated-with-climate-change-impacts-wim#eq-3
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Printre	cele	mai	importante	decizii	ale	Mecanismului	Varșovia	reamin-
tim:	realizarea	unor	progrese	în	implementarea	Platformei	Durban,	asocie-
rea	 Mecanismului	 internațional	 Varșovia	 pentru	 pagube	 și	 distrugeri	 cu	
impactul	 schimbărilor	 climatice,	 finanțarea	 pe	 termen	 lung	 a	 combaterii	
acestora,	stabilirea	de	modalități	de	monitorizare	a	pădurilor	naționale,	de	
proceduri și	îndrumări	pentru	evaluarea	tehnică	a	nivelului	emisiilor	gazelor	
cu	efect	de	seră	din	pădurile	țărilor	parte	la	Convenție,	abordarea	cauzelor	
despăduririi	și	degradării	pădurilor.	

Reprezentanți	 ai	 Ministerului	 Economiei	 din	 Polonia	 au	 găzduit	 în	
para	lel	un	eveniment	al	Asociației	Mondiale	a	Cărbunelui, ceea	ce	a	fost	
aspru	criticat	de	către	participanți	drept	o	provocare,	 interpretată	ca	fiind	
răspunsul	tacit	al	Poloniei	cu	privire	la	o	viitoare	schimbare	a	surselor	de	
energie	poluante.

COP	20	(Lima,	Peru,	2014)	a	marcat	cele	mai	numeroase	negocieri	pentru	
elaborarea și	redactarea	proiectului	Acordului	ce	avea	să	se	semneze	la	Paris	
în	2015.	De	asemenea,	s-a	stabilit	ca	țintă	globală	suma	de	10	miliarde	de	
dolari	pentru	gestionarea	schimbărilor	climatice	și	a	fost	lansată	platforma	
globală	 NAZCA	 –	 Zona	 actorilor	 nestatali	 pentru	 politici	 climatice26. 
Platforma	NAZCA	joacă	un	rol	 important	prin	 înregistrarea	acțiunilor de 
prevenire	a	schimbărilor	climatice	și inițiativelor	de	cooperare	comună	în	
domeniu.27 

Prin	Agenda	de	Acțiune	Lima-Paris	stabilită	în	cadrul	COP	20	de	la	Lima	
se	 afirma	 angajamentul	 guvernelor,	 orașelor,	 regiunilor,	 al	 altor	 entități 
naționale,	 al	 mediului	 de	 afaceri,	 al	 societății	 civile	 și	 al	 organizațiilor 
internaționale de a accelera prin acțiuni	concrete	reducerea	încălzirii	globale	
pe	termen	scurt	și	pe	termen	lung.	
26 Non-State	Actor	Zone	for	Climate	Action	–	NAZCA.
27 Portalul	 Global	 Climate	Action	 este	 o	 platformă	 online	 în	 care	 actorii	 din	 întreaga	
lume	 –	 țări,	 regiuni,	 orașe,	 companii,	 investitori	 și	 alte	 organizații	 –	 își	 pot	 manifesta	
angajamentele	de	a	acționa	asupra	schimbărilor	climatice.	Lansat	de	structura	specializată	
a	ONU	privind	schimbările	climatice,	 în	Peru	și	Franța	 în	anul	2014,	portalul	a	rezultat	
din	 conștientizarea	 faptului	 că	 abordarea	 schimbărilor	 climatice	 va	 presupune	 măsuri	
ambițioase,	de	amploare,	din	toate	segmentele	societății,	publice	și	private.	În	mod	crucial,	
a	 contribuit	 la	 creșterea	 impulsului	 pentru	 adoptarea	Acordului	 climatic	 de	 la	Paris	 din	
anul	2015.	Odată	cu	includerea	formală	a	portalului	în	textul	deciziei	acordului,	țările	au	
salutat	eforturile	tuturor	actorilor	de	a-și	extinde	acțiunile	climatice	și	i-au	încurajat	să	își	
înregistreze	acțiunile.	Scopul	portalului	este	de	a	prezenta	o	viziune	clară	și	cuprinzătoare	
asupra	acțiunii	globale	privind	schimbările	climatice.
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De	asemenea,	în	cadrul	Conferinței,	a	fost	adoptat	Programul	de	lucru	
de	 la	 Lima	 privind	 egalitatea	 de	 gen28,	 având	 ca	 scop	 conștientizarea	 și	
integrarea	problematicii	genului	în	elaborarea	și	implementarea	politicilor	
privind	schimbările	climatice.

5. Acordul de la Paris

La	Paris,	în	cadrul	COP	21	din	2015,	după	mai	mult	de	douăzeci	de	ani 
de	negocieri,	a	fost	adoptat	primul acord universal pentru combaterea 
schimbărilor climatice – Acordul de la Paris, care	 prevede	 măsuri	
de	 reducere	 a	 emisiilor	 de	 carbon	 începând	 din	 2020,	 prevăzut	 să	 intre	
în	 vigoare	 în	 noiembrie	 2016.	 În	 cadrul	 Conferinței	 au	 fost	 reafirmate	
angajamentele	 Agendei	 de	 Acțiune	 Lima.	 Negocierile	 purtate	 aici	 au	
reprezentat	o	continuare	și	o	perfectare	a	celor	de	la	Durban	care	au	generat	
adoptarea	Acordului.	Prin	Acordul	de	la	Paris	statele	părți	se	angajează	să	
combată	creșterea	temperaturii	globale	de	la	+2°C	față	de	era	preindustrială,	
la	+1,5°C.	Acordul	stabilește	acțiuni	climatice	pentru	o	posibilă	menținere	
a	creșterii	temperaturii	medii	globale	cu	mult	sub	2°C.	Statele	părți	urmă-
resc	 realizarea	 țintei	unor	emisii	nete	egale	cu	zero	 în	a	doua	 jumătate	a	
acestui	 secol.	Numai	 că	 astfel	 de	 obiective	 ambițioase	 necesită	 un	 nivel	
ridicat	al	fluxurilor	financiare.	Din	cinci	în	cinci	ani	toate	țările	trebuie	să	
își	reînnoiască	planurile	de	acțiune	în	domeniul	schimbărilor	climatice,	în	
special	 contribuțiile	 stabilite	 la	 nivel	 național.	 Se	 preconizează	 un	 bilanț	
mondial	de	evaluare	a	progresului	și	vor	fi	sprijinite	cu	precădere	țările	cel	
mai	puțin	dezvoltate,	atât	din	punct	de	vedere	financiar,	cât	și	prin	conso-
lidarea	capacităților.	

Acordul	de	la	Paris	a	intrat	în	vigoare	în	noiembrie	2016	după	ratificarea	
sa	de	minimul	necesar	de	55	de	țări.	184	de	state	și	UE,	reprezentând	mai	
mult	de	88%	din	emisiile	globale	de	gaze	cu	efect	de	seră,	au	ratificat	până	
în	 prezent	Acordul	 sau	 au	 aderat	 la	 el,	 inclusiv	 China,	 SUA	 (a	 anunțat	
ulterior	 că	 preconizează	 retragerea	 din	Acord	 în	 2020)	 și	 India.	 Statele	
care	au	semnat,	dar	nu	au	ratificat	acordul,	sunt	Angola,	Eritrea,	Iran,	Irak,	
Kîrghîzstan,	Liban,	Libia,	Oman,	Rusia,	Sudanul	de	Sud,	Turcia	și	Yemen.
    Spre	deosebire	de	Protocolul	de	la	Kyoto,	care	stabilește	obiective	de	
angajament	cu	forță	juridică,	Acordul	de	la	Paris	pune	accentul	pe	
28 Decizia	18/CP.20	https://gendercc.net/fileadmin/inhalte/dokumente/6_UNFCCC/COPs/
Lima_Work_Programme_on_Gender.pdf

https://gendercc.net/fileadmin/inhalte/dokumente/6_UNFCCC/COPs/Lima_Work_Programme_on_Gender.pdf
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consolidarea	consensului,	cu	obiective	stabilite	voluntar	și	la	nivel	național.	
Obiectivele	 climatice	 specifice	 sunt	 încurajate	mai	 degrabă	 din	 punct	 de	
vedere	politic,	neavând	caracter	de	obligativitate	juridică.	O	altă	diferență	
esențială	între	Acordul	de	la	Paris	și	Protocolul	de	la	Kyoto	este	domeniul	
lor	 de	 aplicare.	Deși	Protocolul	 de	 la	Kyoto	 a	 făcut	 diferența	 între	 țările	
din	anexa	B	și	cele	din	afara	anexei	B	ale	Protocolului,	această	delimitare	
este	 neclară	 în	Acordul	 de	 la	 Paris,	 deoarece	 toate	 părțile	 vor	 trebui	 să	
prezinte	 planuri	 de	 reducere	 a	 emisiilor.	Acordul	 de	 la	 Paris	 continuă	 să	
sublinieze	principiul	„responsabilității	comune,	dar	diferențiate	 în	funcție 
de	 capacitățile	 corespunzătoare”,	 recunoscând	 faptul	 că	 națiuni	 diferite	
au	 capacități	 și	 îndatoriri	 diferite	 în	 ceea	 ce	 privește	 acțiunile	 climatice,	
dar	nu	oferă	o	diviziune	specifică	între	țările	dezvoltate	și	cele	în	curs	de	
dezvoltare,	această	problemă	urmând	să	fie	abordată	în	negocieri	ulterioare.

Cum	se	va	implementa	Acordul	de	la	Paris	din	2015,	cum	vor	măsura	
guvernele	gradul	emisiilor	de	carbon	și	cum	vor	raporta	reducerea	acestora?	
Sunt	întrebări	care	vor	persista	în	conferințele	următoare	și	la	care	s-a	încercat	
să	se	răspundă	după	numeroase	negocieri.	Elementul	cheie	al	Acordului	de	
la	Paris	este	că	 toate	 țările	 trebuie	 să	 se	conformeze	anumitor	 standarde,	
deci	 va	 fi	mai	 dificil	 să	 se	 eschiveze	 de	 la	 angajamentele	 asumate.	 Încă	
nu	s-a	stabilit	cum	vor	progresa	 țările	 în	 reducerea	emisiilor.	Obiectivele	
actuale	de	 încălzire	cu	3°C	față	de	era	preindustrială	 sunt	considerate	de	
către	oamenii	de	știință	ca	nefiind	suficient	de	ambițioase.	Orizontul	de	timp	
estimat	pentru	a	atinge	obiectivul	reducerii	emisiilor	este	anul	2020.	Țările	
vor	trebui	să	demonstreze	îndeplinirea	obiectivelor	de	reducere	a	emisiilor,	
urmând	 să	 își	 asume	 noi	 obiective,	mai	 dificile.	 Savanții	 au	 avertizat	 în	
repetate	rânduri	că	încălzirea	globală	are	consecințe	grave,	pe	care	le	putem	
observa	în	timp	real,	deoarece	fenomenele	climatice	extreme	devin	tot	mai	
dese	până	ajung	să	fie	percepute	ca	aparținând	sferei	normalității,	iar	aceasta	
este	o	capcană.	Dacă	se	trece	cu	vederea	puternicul	impact	al	schimbărilor	
climatice,	nu	numai	asupra	drepturilor	omului	ci	și	asupra	dreptului	la	viață	
al	 întregii	 planete,	 apare	 pericolul	 ignorării	 crizei	 și	 amânării	 soluțiilor,	
iar	 lipsa	 de	 acțiune	 nu	 poate	 decât	 să	 favorizeze	 schimbări	 și	 distrugeri	
ireversibile.	

Deși	negocierile	pentru	implementarea	Acordului	de	la	Paris	continuă,	
acesta	reprezintă	la	ora	actuală	cel	mai	bun	cadru	internațional	de	gestionare	
și	combatere	a	schimbărilor	climatice.

În	 această	 trecere	 în	 revistă	 a	 Conferinței	 Părților	 nu	 putem	 să	 nu	
amintim	că	anul	2015	a	fost	și	anul	când	trebuiau	îndeplinite	Obiectivele	
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de	Dezvoltare	 ale	Mileniului	 trasate	 la	 Summitul	Mileniului	 din	 2000	 și 
adoptate	de	191	de	state	membre	ONU.	Deși	s-au	realizat	unele	progrese	
în	cei	15	ani	și	s-au	îmbunătățit	condițiile	de	viață	în	țările	cele	mai	sărace,	
multe	 dintre	 problemele	 societății	 contemporane	 au	 rămas	 nerezolvate.	
Reprezentând	 un	 eșec parțial,	 neîndeplinirea	 în	 totalitate	 a	 Obiectivelor	
de	 Dezvoltare	 ale	Mileniului	 a	 determinat	 comunitatea	 internațională	 să	
conștientizeze	 necesitatea	 acută	 a	 elaborării	 unei	 Agende	 post	 –	 2015.	
Astfel,	 în	septembrie	2015,	 la	Summitul	ONU	a	fost	adoptat	documentul	
intitulat	„Transformarea	lumii	în	care	trăim:	Agenda	2030	pentru	dezvoltare	
durabilă”.	Această	Agendă	globală	de	acțiune	pentru	următorii	15	ani	poate	
fi	pe	drept	cuvânt	considerată	Carta	secolului	21	pentru	umanitate.	

Agenda	2030	este	un	pact	al	națiunilor,	iar	printre	cele	17	noi	Obiective	
globale	 ale	Dezvoltării	 Durabile29	 se	 regăsesc	 o	 parte	 dintre	Obiectivele	
Mileniului,	a	căror	 realizare	a	 întâmpinat	cele	mai	mari	probleme:	eradi-
carea	sărăciei,	asigurarea	egalității	de	gen,	încheierea	conflictelor	violente,	
reducerea	 inegalităților,	 prevenirea	 și	 abordarea	 schimbărilor	 climatice.	
Agenda	2030	promovează	echilibrul	între	cele	trei	dimensiuni	ale	dezvoltării	
durabile,	cea	economică,	socială	și	de	mediu.	Este	mai	mult	decât	o	agendă	
ambițioasă	pentru	eradicarea	sărăciei	 și	protejarea	planetei	până	 în	2030,	
deoarece	 reflectă	 conștientizarea	 pericolelor	 actuale	 și dorința	 dacă	 de	
a	 nu	 le	 preîntâmpina	 acolo	 unde	 este	 posibil,	 cel	 puțin	 de	 a	 le	 gestiona.	
Este	 demn	 de	 luat	 în	 seamă	 și	 faptul	 că	 7	 dintre	 cele	 17	 Obiective	 ale	
Dezvoltării	Durabile	aflate	pe	Agenda	2030	sunt	strâns	legate	de	protejarea	
ecosistemelor,	de	energia	regenerabilă,	dezvoltarea	durabilă	a	orașelor,	de	
prevenirea	și	combaterea	schimbărilor	climatice	și	a	cauzelor	acestora30.

29 https://www.euractiv.ro/we-develop/ce-reprezinta-cele-17-obiective-de-dezvoltare-durabila-
odd-incluse-pe-agenda-2030-6402
30 6	 apă	 curată	 și	 salubritate	 publică;	7 energie	 curată	 la	 prețuri	 accesibile;	11	 oraşe	 şi	
comunităţi	 durabile	 (dezvoltarea	 oraşelor	 în	 aşezări	 sigure	 şi	 durabile	 până	 în	 2050);	
12	 consum	 şi	 producţie	 responsabile;	13	 acțiune	 climatică	 ceea	 ce	 înseamnă	 actiuni	 de	
prevenire,	gestionare	şi	combatere	a	schimbărilor	climatice	–luarea	unor	măsuri	urgente	
pentru	combaterea	schimbărilor	climatice	şi	a	 impactului	acestora;	14	viața	subacvatică	
conservarea	 şi	 utilizarea	 durabila	 a	 oceanelor,	 mărilor	 și	 resurselor	 marine	 –	 oceanele	
reprezintă	97%	din	 apele	 lumii	 si	 absorb	 cca	30	%	din	 emisiile	de	CO2	contribuind	 la	
diminuarea	încălzirii	globale (eliminat); 15 viața	terestră	protejarea	ecosistemelor https://
www.euractiv.ro/we-develop/ce-reprezinta-cele-17-obiective-de-dezvoltare-durabila-odd-
incluse-pe-agenda-2030-6402
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6. Conferințele „post – Paris”

Următoarele	Conferințe	ale	Părților	s-ar	putea	numi	„conferințele	post-
Paris”,	deoarece	fiecare	a	reprezentat	o	piatră	de	temelie	în	construcția unei 
noi	viziuni	globale	și	a	unei	misiuni	din	ce	în	ce	mai	concrete	în	modelarea	
conștiinței	umanității	cu	privire	la	importanța	armonizării	stilului	de	viață	
modern	cu	echilibrul	din	ce	în	ce	mai	fragil	al	planetei.	

Cea de a 22-a Conferință a Părților (Marrakech, Maroc, 2016), pe 
lân	gă	dezbaterile	privind	 implementarea	Acordului	de	 la	Paris,	 a	 avut	 ca	
subiect	 lipsa	apei,	salubritatea	și	durabilitatea,	probleme	majore	în	lumea	
în	curs	de	dezvoltare	cu	care	se	confruntă	majoritatea	țărilor	africane.	S-a	
discutat	în	cadrul	Conferinței și	despre	utilizarea	unor	surse	de	energie	cu	
emisii	reduse	de	carbon	și	în	acest	context	despre	necesitatea	transformării	
economiei	globale	în	toate	sectoarele,	pentru	reducerea	emisiilor	de	dioxid	
de carbon și	de	gaze	cu	efect	de	seră.	Pe	drumul	lung	al	evoluției	efortului	
ONU	de	prevenire	a	schimbărilor	climatice,	Conferința de la Marrakech 
a	reprezentat	un	moment	important	de	tranziție,	marcând	o nouă traiectorie 
de la anii de negociere care au produs Acordul de la Paris la o etapă 
nouă, axată pe implementare.	Simultan	cu	această	Conferință	a	avut	loc	și 
cea	de	a	douăsprezecea	ediție	a	întâlnirii	părților	semnatare	ale	Protocolului	
de	 la	 Kyoto	 precum	 și	 prima	 întâlnire	 a	 Conferinței	 Părților	 privind	
Acordul	de	la	Paris.	Statele	participante	au	reafirmat	în	mod	colectiv	prin	
intermediul	 Proclamației de Acțiune	 pentru	 climă	 și	 dezvoltare	 durabilă	
de la Marrakech31	că	schimbările	climatice	care	au	loc	la	nivel	global	sunt	
ireversibile.	Același	mesaj	a	fost	transmis	în	timpul	Conferinței și	din	partea	
mediului	de	afaceri,	al	municipalităților,	oficialităților și	societății	civile	din	
întreaga	lume.	

Ideea	 de	 bază	 a	 acestei	 Conferințe	 a	 fost	 să	 se	 delimiteze	 zonele	 de	
convergență,	dar	și	cele	de	divergență,	dintre	state	pentru	a	se	putea	adopta	
un	plan	de	lucru	comun	până	în	anul	2018.	În	documentul Parteneriatului	
de	la	Marrakech	privind	combaterea	schimbărilor	climatice	la	nivel	global 
se recunoaște	 că	 pentru	 a	 realiza	 obiectivele	Acordului	 de	 la	 Paris	 sunt	
necesare acțiuni	rapide	înainte	de	anul	2020,	investiții	în	soluții	climatice	
eficiente	și	durabile.	Parteneriatul	sprijină	contribuțiile	voluntare	dintre	părți, 
31 Proclamației	 de	Acțiune	 pentru	 climă	 și	 dezvoltare	 durabilă	 de	 la	Marrakech,	 http://
unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/marrakech_action_ 
proclamation.pdf

https://unfccc.int/files/meetings/marrakech_nov_2016/application/pdf/marrakech_action_proclamation.pdf
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încurajând	participarea	societății	civile,	a	sectorului	privat	și	a	instituțiilor 
financiare.	 Toți	 cei	 implicați	 au	 fost	 invitați	 să	 ofere	 regulat	 platformei	
NAZCA	informații	privind	acțiunile și	intervențiile lor.

A 23-a Conferință a Părților, Bonn, 2017

După	COP	22	din	Marrakech,	seria	de	conferințe	a	continuat	cu	COP	23,	
care	a	avut	loc	în	2017	la	Bonn.	Găzduită	de	Secretariatul	Convenției-cadru	
a	ONU	privind	schimbările	climatice,	Conferința	prezidată	de	reprezentanți 
ai	guvernului	Fiji,	a	propus	promovarea	obiectivelor	Acordului	de	la	Paris	și 
o	analiză	cât	mai	onestă	a	progresului	înregistrat	în	implementarea	acestuia.	

Dezbaterile	de	la	Bonn32	au	fost	considerate	de	către	specialiști	ca	fiind	
mai	 mult	 axate	 pe	 detaliile	 tehnice	 ale	Acordului	 de	 la	 Paris,	 deoarece	
au	fost	trasate	căile	de	acțiune	de	urmat	până	în	anul	2018,	s-au	dezbătut	
implementarea	planurilor	de	prevenire	a	schimbărilor	climatice	și	detaliile	
referitoare	la	modul	de	aplicare	a	Acordului	de	la	Paris	după	intrarea	sa	în	
vigoare.	De	asemenea,	s-a	propus	ca	ghidul	orientativ	pentru	implementarea	
Acordului	 de	 la	 Paris	 să	 fie	 finalizat	 de	 către	 părți	 în	 cadrul	 următoarei	
Conferințe	COP	24	din	Polonia.

În	cadrul	Conferinței	de	la	Bonn	a	început	să	apară	o	oarecare	ruptură	
generată	de	dezacordul	dintre	țările	dezvoltate	și	cele	în	curs	de	dezvoltare	
cu	privire	la	acțiunile	climatice	ce	trebuie	întreprinse	până	în	anul	2020.	În	
prima	zi	a	Conferinței,	țările	în	curs	de	dezvoltare,	inclusiv	China	și	India,	
au	 solicitat	un	nou	punct	pe	ordinea	de	 zi	pentru	 a	discuta	 reducerile	de	
emisii	pe	care	țările	dezvoltate	trebuie	să	le	facă	înainte	de	anul	2020,	în	
conformitate	cu	Protocolul	de	la	Kyoto.	Țările	dezvoltate	au	opus	rezistență	
acestei	solicitări,	argumentând	că	problema	a	fost	deja	dezbătută	exhaustiv	
în	alte	forumuri.	În	cele	din	urmă,	părțile	au	convenit	să	organizeze	sesiuni	
32 Originalitatea	acestei	Conferințe	a	constat	în	faptul	că	a	fost	organizată	după	conceptul	
inovator	„o	conferință,	două	zoneˮ.	Pe	tot	parcursul	evenimentului	orașul	Bonn	a	devenit	
un	Campus	pentru	Climă	delimitat	 în	două	zone	„Zona	Bulaˮ	și	„Zona	Bonnˮ.	În	Zona	
Bula	au	avut	loc	negocierile	între	guverne,	această	zonă	cuprinzând	Centrul	Internațional	
de	Conferințe	de	 la	Bonn,	Campusul	ONU	și	o	 suprafață	 special	 amenajată	din	 spatele	
clădirii	 Deutsche	 Welle.	 Zona	 Bonn	 aflată	 în	 Parcul	 Rheinaue	 a	 constat	 în	 structuri	
temporare	 special	 construite	 pentru	 eveniment	 care	 au	 găzduit	 o	 serie	 de	 manifestări	
oferind	vizibilitate	acțiunilor	de	protejare	a	climei,	evenimente	adiacente	și	de	nivel	înalt	
organizate	de	reprezentanții	ONU	pentru	Convențiacadru	privind	schimbările	climatice	și	
de	guvernul	german.	Acesta	a	fost	și	spațiul	unde	au	avut	loc	campanii	mediatice	și	acțiuni	
inedite	organizate	în	pavilioanele	delegațiilor.
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suplimentare	 în	 anul	 2018	 și	 în	 anul	 2019,	 pentru	 a	 revizui	 progresele	
înregistrate	în	reducerea	emisiilor	și	pentru	a	prezenta	două	evaluări	privind	
finanțarea	 schimbărilor	 climatice	 în	 anul	 2018	 și	 în	 anul	 2020.	 Câteva	
țări	europene,	inclusiv	Regatul	Unit	al	Marii	Britanii	şi	Irlandei	de	Nord,	
Germania	 și	 Spania,	 au	 ratificat	 modificarea	Acordului	 Doha	 în	 timpul	
COP23.	De	 asemenea,	 Siria	 a	 anunțat	 ca	 va	 semna	Acordul	 de	 la	 Paris.	
Astfel	SUA	rămâne	singura	țară	care	respinge	Acordul.

S-a	stabilit	un	viitor	dialog	al	experților	în	anul	2018	pe	tema	controversată	
a pagubelor și	 distrugerilor	 provocate	 de	 fenomene	 climatice	 în	 cadrul	
căruia	se	vor	explora	opțiuni	pentru	mobilizarea	de	expertiză	și	tehnologie	
în	sprijinul	victimelor	și	se	va	stabili	următoarea	revizuire	a	Mecanismului	
Internațional	Varșovia.	

O	realizare	de	succes	a	acestei	Conferințe	a	fost	Lucrarea	comună	privind	
agricultura	de	la	Koronivia 33.	Documentul	prevede	implementarea	unor	noi	
strategii	de	adaptare	a	agriculturii	la	condițiile	actuale	și	evidențiază	rolul	
cheie	al	agriculturii	și	al	securității	alimentare	pe	agenda	internațională	a	
acțiunilor	 climatice.	Acesta	 a	 reprezentat	 o	 decizie	 istorică	 în	 domeniul	
agriculturii	la	care	s-a	ajuns	în	sfârșit	după	un	drum	anevoios	–	un	blocaj	de	
6	ani	și	numeroase	negocieri	începute	în	anul	2011.	Denumirea	Koronivia	a	
fost	aleasă	în	mod	simbolic	pentru	a	onora	Fiji	ca	stat	deținător	al	președinției 
COP	 23,	Koronivia	 fiind	 singurul	 institut	 de	 cercetare	 în	 agricultură	 din	
statul	insular	Fiji.

Contribuția	adusă	de	Lucrarea	comună	privind	agricultura	de	la	Koronivia	
în	domeniul	schimbărilor	climatice	rezidă	în	evidențierea	legăturii	intrinseci	
dintre	domeniul	agriculturii	și	domeniul	schimbărilor	climatice.	Remarcând	
elemente	 comune	 celor	 două	 domenii,	 participanții	 la	 COP	 23	 au	 decis	
analiza	aspectelor	reglementate	de	Acord	în	comun	de	către	mecanismele	
specializate	 având	 ca	 mandat	 monitorizarea	 implementării	 Convenției-
cadru	a	Națiunilor	Unite	privind	schimbăriled	climatice,	a	Protocolului	de	
la	Kyoto	 și	 a	Acordului	 de	 la	 Paris.	 În	 acest	 sens,	Organismul	 subsidiar	
pentru	 consiliere	 științifică	 și	 tehnologică	 și	Organismul	 subsidiar	pentru	
implementare	 au	 început	 să	 colaboreze	 pentru	 evaluarea	 și	 aplicarea	 de	
acțiunii	concertate	în	privința	următoarelor	direcții	de	acțiune:	îmbunătățirea	
sănătății	 și	 fertilității	 solului,	 îmbunătățirea	 metodelor	 și	 a	 mijloacelor	
de	 utilizare	 a	 îngrășămintelor	 în	 scopul	 consolidării	 de	 sisteme	 agricole	
33 https://unfccc.int/files/meetings/bonn_nov_2017/application/pdf/cp23_auv_agri.pdf
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durabile	 și	 rezistente,	 re-evaluarea	 dimensiunilor	 socio-economice	 și	 de	
securitate	alimentară	ale	schimbărilor	climatice	în	sectorul	agricol.	

În	cadrul	COP	23	a	fost	lansată	Alianța Energiei fără Cărbune	(Powe-
ring	Past	Coal)	de	către	un	grup	de	30	de	țări	printre	care	Marea	Britanie,	
Canada	și	Noua	Zeelandă,	având	ca	scop	eliminarea	cărbunelui	ca	sursă	de	
energie	până	în	anul	2030.	

Din	mai	multe	puncte	de	vedere	Conferința	de	la	Bonn	rămâne	emble-
matică,	fiind	și	prima	Conferință	după	ce	președintele	Trump	și-a	anunțat	
intenția	retragerii	SUA	din	Acordul	de	la	Paris.	

COP	23	s-a	remarcat	printr-un	element	important	și	original:	președinția	
Fiji	și-a	propus	să	reunească	guvernele	şi	societatea	civilă	prin	intermediul	
unei	platforme	neconvenţionale	lansând	în	acest	scop	Dialogul Talanoa34. 
Înlocuind	termenul	de	Dialog	de	Facilitare	folosit	în	conferinţele	precedente,	
Dialogul	Talanoa	este	un	precursor	al	evaluării	stocărilor	globale	de	carbon	
care	vor	avea	loc	la	fiecare	cinci	ani,	începând	cu	anul	2023.	

Dialogul	 Talanoa	 este	 un	 proces	 cuprinzător	 și	 participativ	 menit	 să	
per	mită	 țărilor	 să	 evalueze	 progresele	 înregistrate	 până	 în	 prezent	 și	 să	
își	sporească	contribuțiile	stabilite	 la	nivel	național	până	în	anul	2020,	 în	
vederea	atingerii	pe	termen	lung	a	Acordului	de	la	Paris.	

Obiectivele	 Dialogului	 Talanoa	 sunt:	 1)	 monitorizarea	 progresului	 în	
limi	tarea	 încălzirii	 globale	 la	 sub	2°C	 și	 dacă	 este	posibil	 chiar	 la	1,5°C	
(în	consonanță	cu	Acordul	de	la	Paris);	2)	informarea	cu	privire	la	stadiul	
contribuţiilor	naţionale	stabilite.	

Conform	 conceptului	Talanoa,	 învinuirea	 altora	 și	 criticile	 vehemente	
contravin	principiilor	de	respect	şi	încredere	între	partenerii	de	discuție,	chiar	
dacă	există	opinii	divergente.	Este	încurajată	stabilitatea	și	incluziunea	în	
cadrul	dialogului	echilibrat	şi	neagresiv,	cu	scopul	final	de	a	crea	o	platformă	
comună	de	luare	a	celor	mai	potrivite	decizii.	Prin	intermediul	Dialogului	
Talanoa	ca	platformă	neconvențională	de	comunicare,	Fiji	 şi-a	propus	 să	
reunească	guvernele	şi	societatea	civilă	în	cadrul	unor	mese	rotunde,	unde	
s-au	dezbătut	pricipalele	provocări	 legate	de	schimbările	climatice,	dar	şi	
să	pună	în	umbră	lupta	pentru	putere	împiedicând	confruntările	şi	criticile	
dure. 
34 Dialogul Talanoa, https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-
paris-agreement/2018-talanoa-dialogue-platform
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Dialogul	Talanoa	s-a	desfășurat	în	două	etape,	o	fază	pregătitoare	şi	una	
politică.	Etapa	pregătitoare	a	început	în	ianuarie	2018	şi	s-a	încheiat	la	COP	
24	din	Polonia.	Pe	parcursul	acestei	 etape,	 reprezentanţilor	părţilor	 li	 s-a	
cerut	să	răspundă	la	întrebările	propuse:	„În	ce	punct	ne	aflăm	în	privința	
schimbărilor	climatice?”	„Încotro	ne	îndreptăm?”	și	„Cum	ajungem	acolo?”.	
Răspunsurile	țărilor	s-au	referit	la	sursele	principale	de	emisii	de	gaze	cu	
efect	de	seră,	la	tendințele	actuale	și	viitoare	și	la	factorii	determinanți	în	
agravarea	emisiilor;	la	cadrele	juridice	și	politice	existente	pentru	abordarea	
schimbărilor	climatice.	De	asemenea,	au	fost	subliniate	atât	succesele	cât	și	
piedicile	în	ceea	ce	privește	inițiativele	acțiunilor	climatice;	s-au	evidențiat	
cele	mai	bune	practici,	o	serie	de	modele	de	afaceri	și	tehnologii	disponibile,	
și	s-au	anticipat	costurile	acestora;	au	fost	semnalate	parteneriate	de	succes	
cu	guverne;	s-a	subliniat	rolul	femeilor,	al	comunităților	locale,	al	popoarelor	
indigene	și	al	tinerilor	în	tranziția	către	societăți	cu	emisii	reduse	de	carbon.	
Ideile	 de	 bune	 practici	 și	 proiectele	 de	 acțiuni	 climatice	 au	 fost	 trimise	
pentru	a	fi	explorate	în	cadrul	COP	23	de	la	Bonn	şi	COP	24	din	Polonia.	

După	încheierea	primei	etape,	a	urmat	în	faza	a	doua	Dialogul	miniştrilor	
sub	forma	a	7	mese	rotunde,	în	cadrul	cărora	s-a	discutat	despre	viitoarea	
ela	bo	rare	 a	 politicilor	 și	 s-au	 analizat	 cele	 mai	 recente	 rapoarte	 privind	
încăl	zirea	globală,	evaluându-se	progresul	înregistrat	până	în	prezent.	

COP 24 din Polonia, 2-14 decembrie, 2018. Pachetul de reguli Katowice

Conferinţa	s-a	desfășurat	la	Katowice,	bazinul	carbonifer	al	Sileziei,	și	
a	marcat	trei	ani	de	la	adoptarea	Acordului	de	la	Paris.	Cel	mai	important	
deziderat	 a	 fost	 finalizarea	 programului	 de	 lucru	 pentru	 implementarea	
Acordului	şi	stabilirea	finanţărilor	pentru	climă	a	ţărilor	în	curs	de	dezvoltare.	

Un	 rezultat	 remarcabil	 al	 Conferinței	 a	 fost	 lansarea	 „Pachetului de 
reguli Katowice”	în	cadrul	căruia	s-au	negociat	și	convenit	soluții	la	pro-
ble	mele	stringente	din	domeniul	schimbărilor	climatice.	Pachetul	Katowice	
conţine	 o	 serie	 de	 reglementări	 pentru	 implementarea	 Acordului	 de	 la	
Paris	de	către	ţările	lumii.	În	cadrul	Conferinței	s-a	discutat	modul	în	care	
statele	 vor	 defini	 și	 vor	 furniza	 informații	 privind	 acțiunile	 lor	 naționale	
în	domeniul	climei	întreprinse	în	temeiul	Acordului	de	la	Paris,	modul	de	
măsurare	a	eforturilor	globale	cumulate	post-2020,	precum	și	un	proces	de	
mobilizare	a	finanțării	în	sprijinul	acestor	acțiuni.	
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Statele	 părți	 au	 fost	 invitate	 să	 comunice	 până	 în	 2020	 strategiile	 lor	
pe	 termen	 lung	 privind	 reducerea	 emisiilor	 de	 gaze	 cu	 efect	 de	 seră,	 în	
conformitate	cu	articolul	4	al	Acordului	de	 la	Paris35.	De	asemenea,	 li	 se	
cere	părților	care	și-au	stabilit	contribuțiile	naționale	de	reducere	a	emisiilor	
până	în	2025	să	comunice	până	în	2020	o	nouă	contribuție	la	nivel	național	
și	să	stabilească	această	contribuție	la	fiecare	5	ani	după	aceea.	Pentru	acele	
state	 părți	 a	 căror	 contribuție	 națională	 a	 fost	 stabilită	 pentru	un	 interval	
de	 timp	până	 în	2030	 se	 reiterează	 cererea	de	 a-și	 comunica	 și	 actualiza	
contribuția	până	în	2020	pentru	a	putea	face	acest	lucru	la	fiecare	5	ani	după	
aceea. 36

Reținem	 deci	 că	 Pachetul de reguli Katowice	 este	 un	 demers	 complex,	
realizat	 prin	 discuții	 tehnice	 aprofundate	 și	 compromisuri	 politice,	 conți	nând	
îndrumări	operaționale	privind:	eforturile	naționale	de	adaptare	 la	schimbările	
climatice;	regulile	de	funcționare	ale	cadrului	de	transparență,	care	va	prezenta	
inițiativele	 țărilor	 cu	 privire	 la	 schimbările	 climatice;	 înființarea	 unui	 comitet 
care	 să	 faciliteze	punerea	 în	aplicare	a	Acordului	de	 la	Paris	 și	 să	promoveze	
respectarea	obligațiilor	asumate	în	temeiul	acordului.

Progrese	instituite	de	Pachetul	de	reguli	Katowice	 
în	domeniul	prevenirii	și	combaterii	schimbărilor	climatice37

Polonia,	ca	țară	gazdă,	a	propus	Declarația	din	Silezia	privind	solidaritatea	
și	 tranziția	 echitabilă38	 către	o	 economie	cu	emisii	 reduse	de	 carbon	 și	 o	
energie	curată.	Polonia	produce	aproximativ	80%	din	energia	sa	folosind	
drept	combustibil	cărbunele	şi	îşi	propune	să	reducă	acest	consum	abordând	
totodată	şi	problemele	cu	care	se	va	confrunta	forţa	de	muncă	în	urma	unor	
astfel	de	măsuri.	În	acest	context,	Declaraţia	din	Silezia	pune	accentul	pe	
crearea	unor	locuri	de	muncă	decente	şi	de	calitate	pentru	acele	segmente	
ale	 societăţii	 care	 vor	 fi	 transferate	 în	 alte	 sectoare	 de	 activitate	 sau	 îşi	
vor	 pierde	 sursa	 de	venit	 datorită	 agendei	 globale	 a	 acțiunilor	 climatice.	
35 A	se	vedea	Acordul	de	la	Paris,	2015,	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/
TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=RO
36	A	se	vedea	ONU,	Raportul Conferinței Părților la cea de-a douăzeci și patra sa sesiune 
(Report of the Conference of the Parties on its twenty-fourth session,	19	martie	2019,	FCCC/
CP/2018/10/Add.1,	disponibil	la	https://unfccc.int/sites/default/files/resource/10a1.pdf
37 Conform	informațiilor	accesibile	pe	site-ul	https://unfccc.int/process-and-meetings/the-
paris-agreement/katowice-climate-package#eq-2. 
38 https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/Solidarity_and_Just_Transition_Silesia_
Declaration_2_.pdf

https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/Solidarity_and_Just_Transition_Silesia_Declaration_2_.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=RO
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În	Declarație	se	susține	o	 tranziție	echitabilă	către	reducerea	emisiilor	de	
carbon	precizându-se	că	„Acordul	de	la	Paris	subliniază	relația	intrinsecă	
dintre	 acțiunile	 climatice	 și	 impactul	 schimbărilor	 climatice	 și	 accesul	
echitabil	la	dezvoltarea	durabilă	și	eradicarea	sărăciei”39. 

Pentru	eradicarea	sărăciei	este	nevoie	de	economii	și	tehnologii	avansate,	
dar	aceste	tehnologii	contribuie	adeseea	la	încălzirea	globală.	În	acest	sens,	
Declarația	din	Silezia	conține	 recomandări	pentru	politici	de	 reformă,	de	
consolidare	a	capacităţilor,	şi	politici	de	protecţie	socială	care	să	le	permită	
statelor	trecerea	la	economii	durabile.	

Dat	fiind	faptul	că	a	 fost	 întreprinsă	o	analiză	profundă	asupra	 imple-
mentării	Acordului	 de	 la	 Paris,	 care	 a	 fost	 principalul	 subiect	 pe	 agenda	
Conferinței,	 Declarației	 din	 Silezia	 i	 s-a	 acordat	 mai	 puțină	 importanță,	
fiind	semnată	doar	de	54	de	şefi	de	state	şi	guverne,	deși	aceasta	conține	un	
mesaj	umanist	pentru	ca	tranziţia	la	economia	verde	şi	energia	curată	să	fie	
realizată	în	mod	just	şi	echitabil	pentru	toată	lumea.	

Un	 exemplu	 care	 ilustrează	 urgenţa	 tranziţiei	 juste	 a	 forţei	 de	muncă	
este	cazul	planului	UE	de	a	reduce	până	în	anul	2030	folosirea	uleiului	de	
palmier	ca	biocombustibil,	deoarece	plantațiile	de	palmieri	 implică	defri-
şare,	incendii	de	vegetaţie,	distrugerea	biodiversităţii	şi	implicit	schimbări	
climatice	drastice.	Rezoluţia	Parlamentului	European	 referitoare	 la	uleiul	
de palmier	și	defrișarea	pădurilor	tropicale	a	fost	adoptată	în	aprilie	201740. 
Însă	întrucât	Malaezia	şi	Indonezia	în	calitate	de	cei	mai	mari	producători	de	
ulei	de	palmier	din	lume	au	reacţionat	la	acest	plan	specificând	consecințele 
grave	pe	care	le-ar	putea	avea	asupra	economiilor	lor	(creștere	șomaj,	sărăcie	
etc),	 UE	 a	 revizuit	 în	 anul	 2018	 Directiva	 privind	 promovarea	 utilizării	
energiei	din	surse	regenerabile,	subliniind	că	importul	de	ulei	de	palmier	nu	
va	fi	interzis	sau	restricţionat	în	UE,	dar	că	trebuie	clarificată	durabilitatea	
şi	conformitatea	cu	principiile	de	mediu	a	surselor	de	unde	acesta	provine.41 
39 Ibidem.
40 A	se	vedea	Rezoluţia	Parlamentului	European	din	4	aprilie	2017	referitoare	la	uleiul	de	
palmier	și	defrișarea	pădurilor	tropicale,	publicat	în	Jurnalul	Oficial	al	Uniunii	Europene,	
23. 08.2018	 (2016/2222(INI))	 (2018/C	 298/01)	 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017IP0098&from=RO
41 A	 se	 vedea	Amendamentele	 adoptate	 de	 Parlamentul	 European	 la	 17	 ianuarie	 2018	
referitoare	 la	propunerea	de	directivă	a	Parlamentului	European	și	a	Consiliului	privind	
promovarea	 utilizării	 energiei	 din	 surse	 regenerabile	 (reformare)	 (COM(2016)0767	 –	
C8-0500/2016	 –	 	 https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0009_ 
RO.html

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0009_RO.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017IP0098&from=RO
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Printre	rezultatele	concrete	ale	COP	24	s-au	numărat	și:	aderarea	unor	
noi	state	la	Alianţa Energie Fără Cărbune;	anunțarea	de	către	Germania	
a	unei	contribuții	de	70	de	milioane	de	Euro	pentru	Fondul	de	Adaptare;	
Germania	 oferind	 și	 1,5	miliarde	 de	Euro	Fondului	Verde	 pentru	Climă,	
dublându-și	 contribuția	 din	 anul	 2014;	 iar	 Norvegia	 a	 contribuit	 cu	 516	
milioane	de	Euro.

În	cadrul	Conferinței,	Maersk,	cea	mai	mare	companie	navală	din	lume,	
a	anunţat	că	va	elimina	total	emisiile	de	carbon	până	în	anul	2050.

Mai	 multe	 chestiuni	 au	 rămas	 însă	 controversate,	 cum	 ar	 fi	 regulile	
privind	piețele	de	carbon,	comerțul	şi	negocierea	emisiilor,	menționate	la	
articolul	6	din	Acordul	de	la	Paris,	care	au	fost	amânate	până	la	Conferința	
de	la	Madrid	din	anul	următor.	Unii	participanţi	au	adus	critici	formulării	
Pachetului	Climatic	argumentând	că	textul	nu	ar	fi	suficient	de	convingător	
pentru	declanşarea	unor	măsuri	rapide	şi	concrete	de	acțiune	climatică.

De	asemenea,	 în	cadrul	COP	24	de	la	Katowice	a	fost	 lansat	Raportul	
special	al	Grupului	interguvernamental	privind	schimbările	climatice42. 

În	cuvântul	său	de	deschidere	din	cadrul	Conferinţei,	Secretarul	General	
al	ONU,	António	Guterres	a	declarat	că	„nu	mai	este	timp	pentru	negocieri	
fără	 sfârşit”	 şi,	 referindu-se	 la	 Raportul	 IPCC,	 a	 declarat	 că	 „dacă vom 
eșua în reducerea emisiilor, ghețurile Arcticii și Antarcticii vor continua 
să se topească, recifurile de coral vor fi distruse treptat, va creşte nivelul 
oceanelor şi din ce în ce mai mulţi oameni vor muri din cauza poluării, 
lipsa apei va fi devastatoare pentru o mare parte a populației, iar costurile 
dezastrelor vor creşte cu viteza fulgerului”.43	 Țările	 mari	 producătoare	
de	petrol,	Arabia	Saudită,	SUA,	Rusia	 și	Kuwait,	 au	manifestat,	dacă	nu	
reticență,	cel	puțin	prudență	în	ceea	ce	priveşte	Raportul	special al Grupului 
interguvernamental	 privind	 schimbările	 climatice,	 lansat	 în	 anul	 2018	 și	
prezentat	în	cadrul	Conferinţei,	subliniind	de	comun	acord	doar	că	„au	luat	
notă”	de	acesta.	Și	în	prezent	continuă	tensiunile	constante	dintre	apărătorii	
mediului	 şi	 realizatorii	 de	 profit,	 ceea	 ce	 contribuie	 în	mod	 hotărâtor	 la	
eşecul	reducerii	încălzirii	globale.	
42 A	se	vedea	IPCC,	Raport special referitor la impactul încălzirii globale cu 1,5 °C peste 
nivelurile preindustriale și la direcțiile conexe de evoluție a emisiilor globale de gaze cu 
efect de seră (Special Report on the Impacts of Global Warming of 1.5 °C Above Pre-
Industrial Levels and Related Global Greenhouse Gas Emission Pathways),	IPCC,	2019,	
disponibil pe https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_ 
Low_Res.pdf
43 https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2018-12-03/secretary-generals-remarks-
opening-cop-24 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Full_Report_Low_Res.pdf
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„Raportul	special	referitor	la	impactul	încălzirii	globale	cu	1,5°C	peste	
nivelurile	preindustriale	și	la	direcțiile	conexe	de	evoluție	a	emisiilor	globale	
de	gaze	cu	efect	de	seră”,	realizat	în	2018	de	către	Grupul	interguvernamental	
privind	schimbările	climatice	avertizează	că	dacă	 rata	actuală	a	emisiilor	
de	gaze	cu	efect	de	seră	nu	este	atenuată,	temperaturile	globale	vor	crește	
în	 perioada	 2030-2052	 provocând	 crize	majore.	 Conform	 documentului,	
prevenirea	 unor	 astfel	 de	 crize	 va	 necesita	 o	 transformare	 rapidă	 şi	 fără	
precedent	 în	 istoria	 economiei	 globale.	 Fenomenele	 meteo	 extreme	 au	
căpătat	 tot	 mai	 multă	 amploare,	 topirea	 gheţurilor	 Arcticii	 şi	 creşterea	
nivelului	mării	nu	sunt	singurele	evenimente	climatice	îngrijorătoare.	Ra-
portul	prezintă	beneficiile	limitării	încălzirii	la	1,5°C	comparativ	cu	nivelul	
de	2°C.	În	Raport	se	precizează	că	dacă	se	va	reuși	această	 limitare,	mai	
puţin	cu	420	de	milioane	de	oameni	vor	suferi	de	valuri	de	căldură	severe,	
vor	supravieţui	o	parte	din	recifurile	de	corali,	se	va	preveni	dispariţia	mai	
multor	specii	de	plante	şi	animale	şi	vor	fi	protejate	pădurile	şi	mlaştinile.	

Precizând	că	prin	Acordul	de	la	Paris	din	anul	2015,	omenirea	s-a	angajat	
să	limiteze	creşterea	temperaturii	la	+2°C	faţă	de	era	preindustrială	şi	ideal	
la	+1,5°C.	Recentul	Raport	 IPCC	arată	 o	 diferenţă	 „netăˮ	 între	 impactul	
acestor	obiective,	fie	asupra	valurilor	de	caniculă,	fie	asupra	creşterii	nivelului	
apelor	mării.	Potrivit	Raportului,	angajamentele	asumate	de	semnatarii	de	
la	Paris	ar	avea	ca	rezultat	temperaturi	de	+3°C.44	La	Katowice,	Președinții	
precedentelor	 COP	 au	 lansat	 „un	 mesaj	 fără	 echivocˮ	 privind	 ambiţiile	
asumate.	Orice	întârziere	a	punerii	în	practică	a	acestora	ar	face	din	ce	în	
ce	mai	dificilă	și	mai	costisitoare	o	reacţie	concertată	privind	prevenirea,	
gestionarea	și	combaterea	schimbărilor	climatice.

În	toate	rapoartele	experților	inclusiv	în	acest	Raport	special	IPCC,	există	
consensul	că	temperaturile	globale	ale	suprafeței	pământului	au	crescut	în	
ultimele	decenii	și	că	tendința	este	determinată	în	principal	de	emisiile	de	
gaze	 cu	 efect	 de	 seră	 induse	 de	 om.	Nivelul	 ridicat	 de	 dioxid	 de	 carbon	
cauzat	 de	 arderea	 combustibililor	 şi	 de	 defrişări	 împiedică	 ciclul	 natural	
de	răcire	blocând	căldura	în	atmosferă	şi	producând	efectul	de	seră.	Toate	
studiile	 recente	privind	 încălzirea	globală	 concluzionează	 că	 temperatura	
planetei	a	crescut	deja	cu	1°C	din	cauza	concentrației	mari	de	CO2	și	a	altor	
gaze.	Dacă	 temperaturile	vor	 crește	 cu	2°C,	 se	vor	 intensifica	perioadele	
de	 caniculă,	 periclitând	 sănătatea	 oamenilor	 şi	 favorizând	 incendiile	 de	
vegetaţie.	Aproximativ	 un	milion	 de	 specii	 de	 animale	 se	 vor	 confrunta	
în	aceste	condiții	cu	riscul	extincției,	 iar	 înmulțirea	 țânțarilor	va	 însemna	
44 Conform	Programului	de	acțiune	pentru	Educația	în	spiritul	Dezvoltării	Durabile,	2015-
2019,	pe	https://fr.unesco.org/pag. 
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răspândirea	malariei.	 La	 o	 creştere	 a	 temperaturii	 globale	 cu	 3	 sau	 4°C 
Pământul	va	ajunge	în	stadiul	de	seră	ceea	ce	va	periclita	condiţiile	de	viaţă	
în	anumite	zone.

În	Raportul	 din	 2018	 se	mai	 arată	 că	 emisiile	 globale	 de	 carbon	 sunt	
din	nou	în	creștere,	după	mulţi	ani	în	care	păreau	stabilizate.	Se	continuă	
folosirea	cărbunelui,	iar	petrolul	este	încă	principalul	element	al	economiei	
mondiale.	

Deși	inovațiile	au	contribuit	la	realizarea	unei	energii	curate	cu	costuri	
reduse	 într-un	 ritm	 extrem	 de	 rapid,	 chiar	 mai	 rapid	 decât	 predicţiile	
economiştilor	şi	oamenilor	de	ştiinţă,	cheia	succesului	constă	și	în	adoptarea	
de	 urgenţă	 a	 acestora.	 Ori	 la	 acest	 capitol	 voinţa	 politică	 este	 adesea	
determinată	de	o	serie	de	interese	economice,	iar	marile	corporații	continuă	
să	urmărească	profitul	pe	termen	scurt	fără	a	ține	seama	de	consecințe.	

A 25-a Conferință a Părților, Madrid, 2019

Conferința	 a	 fost	 considerată	 un	 moment	 esențial	 pentru	 revizuirea	
Mecanismului	Internațional	de	la	Varșovia	pentru	pierderi	și	daune.	Obiec-
tivele	majore	ale	Conferinței	au	fost	stabilirea	de	comun	acord	a	orizontului	
temporal	 pentru	 implementarea	Acordului	 de	 la	 Paris	 și	 obținerea	 unui	
consens	cu	privire	la	mult	disputatul	articol	6	din	Acord45	.	Timpul	dezbaterilor	
de	mai	mult	de	două	săptămâni	o	situează	în	rândul	conferințelor	cu	cele	
mai	lungi	negocieri.	

La	Madrid	 statele	părți	 au	discutat	 faptul	 că	fiecare	 țară	 trebuie	 să	 își	
definească	acțiunile	climatice,	să	precizeze	care	sunt	modalitățile	prin	care	
sunt	stabiliți	parametrii,	țintele	ce	trebuie	atinse,	precum	și	cum	va	fi	realizată	
măsurarea	progresului	și	raportarea	în	mod	transparent	a	eforturilor	depuse	
pentru	reducerea	încălzirii	globale.	Aceste	standarde	alcătuiesc	așa	numitul	
Pachet de reguli Katowice	care	este	cadrul	de	reglementare	al	implementării	
Acordului	de	la	Paris.	

Documentul,	 intulat	 și	 Regulemantul	Acordului	 de	 la	 Paris,	 joacă	 un	
rol	 esențial	 în	 furnizarea	de	 îndrumări	detaliate	pentru	 realizarea	ciclului	
planificare-implementare-revizuire a Acordului.46	Din	 rațiuni	de	 claritate,	
prezentăm,	 în	 rândurile	 de	 mai	 jos,	 principalele	 îndrumări	 avansate	 de	
Pachetul	de	reguli	Katowice	pentru	a	îndeplini	ciclul	menționat	anterior.
45 Acordul	de	 la	Paris,	publicat	 în	 JO	L	282	din	19	septembrie	2016,	pe	https://eur-lex. 
europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=RO
46 Conform	informațiilor	prezentate	pe	pagina	https://www.wri.org/paris-rulebook. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=RO
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Componenta planificării
Manualul	de	reglementări	abordează	multe	întrebări	cu	privire	la	modul	

în	care	țările	ar	 trebui	să	 își	pregătească	contribuțiile	naționale,	cum	ar	fi	
ce	informații	ar	 trebui	incluse	într-un	mod	clar	și	 transparent,	astfel	 încât	
alte	 țări	 și	 părțile	 interesate	 să	 poată	 înțelege	modul	 în	 care	 fiecare	 țară	
intenționează	să	țină	cont	de	emisiile	sale	de	gaze	cu	efect	de	seră.	Problema	
dacă	 toate	 contribuțiile	 naționale	 ar	 trebui	 să	 acopere	 același	 interval	 de	
timp	a	fost,	de	asemenea,	luată	în	considerare	în	cadrul	negocierilor,	deși	
nu	a	fost	încă	rezolvată.	Țările	care	se	bazează	pe	sprijin	internațional	pot	
planifica	mai	 eficient	 acțiunile	 climatice	 dacă	 înțeleg	 clar	 viitorul	 sprijin	
financiar	pe	care	îl	vor	primi	de	la	țările	dezvoltate.	Prin	urmare,	Pachetul	de	
reguli	se	referă	la	tipurile	de	informații	pe	care	trebuie	să	le	comunice	țările	
dezvoltate	și	alte	țări	care	oferă	sprijin	și	la	un	proces	pentru	modul	în	care	
aceste	informații	vor	fi	luate	în	considerare	și	discutate.	Documentul	oferă,	
de	 asemenea,	 îndrumări	 cu	 privire	 la	 tipurile	 de	 informații	 pe	 care	 țările	
participante	ar	trebui	să	le	împărtășească	cu	privire	la	prioritățile,	planurile	
și	acțiunile	de	adaptare. 47

Componenta implementării

Deoarece	 contribuțiile	 fiecărui	 stat	 reprezintă	 acțiuni	 naționale,	 țările	
vor	 alege	 să	 își	 pună	 în	 aplicare	 contribuțiile	 într-o	 varietate	 de	moduri,	
în	concordanță	cu	strategiile	 lor	 interne.	Țărilor	 li	se	cere	să	raporteze	 în	
mod	regulat	și	transparent	cu	privire	la	acțiunile	și	sprijinul	lor	în	materie	
de	 schimbări	 climatice,	 inclusiv	dacă	 și-au	 îndeplinit	 sau	 sunt	 în	 curs	de	
a-și	atinge	obiectivele.	Liniile	directoare	ale	Pachetului	de	reguli	prezintă	
detaliile	 și	 informațiile	 specifice	pe	care	 țările	vor	 trebui	 să	 le	 raporteze.	
Pentru	 țările	 care	 decid	 să	 coopereze	 voluntar	 pentru	 a	 reduce	 emisiile,	
negocierile	au	luat	în	considerare,	fără	a	conveni	asupra	lor,	orientări	pentru	
a	se	asigura	că	reducerile	emisiilor	nu	sunt	numărate	de	două	ori.48

Componenta revizuirii

Pentru	a	informa	planificarea	ulterioară,	țările	trebuie	să	își	revizuiască	
eforturile,	în	mod	individual	și	colectiv.	Revizuirea	progresului	fiecărei	țări	
urmărește	 să	 verifice	 calitatea	 datelor	 furnizate	 și	 să	 evalueze	 progresul	
în	 raport	 cu	obiectivele	fiecărei	 țări,	 în	 timp	ce	bilanțul	global	evaluează	
47 Ibidem. 
48 Ibidem.
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progresul	colectiv	de	atingere	a	obiectivelor	pe	termen	lung	ale	Acordului	
și	 identifică	 lacunele,	 provocările	 rămase	 și	 oportunitățile	 pentru	 acțiuni	
sporite.	Acordul	a	creat,	de	asemenea,	un	comitet	de	experți	axat	pe	facili-
tarea	punerii	în	aplicare	și	promovarea	conformității	pentru	a	ajuta	țările	să	
facă	față	barierelor	existente	în	calea	implementării	și	a	realizării	acțiunilor	
climatice	suplimentare.49

În	cadrul	Conferinței	de	 la	Madrid	s-a	analizat	și	discutat	Pachetul	de	
reguli	pentru	implementarea	Acordului,	în	special	regulile	privind	articolul	
6,	care	vizează	modul	de	funcționare	a	sistemului	global	de	comercializare	
a	emisiilor.	Țările	participante	nu	au	ajuns	încă	la	un	consens	cu	privire	la	
modul	de	punere	 în	aplicare	a	acestuia.	Prevederile	articolului	6	al	Acor-
dului	 vizează	 trei	 mecanisme	 separate	 pentru	 cooperarea	 voluntară	 în	
vederea	atingerii	obiectivelor	privind	clima50:	un	mecanism	bazat	pe	piață,	
reglementat	de	articolul	6,	alin.	4	din	Acord	și	două	mecanisme	care	nu	se	
bazează	pe	piață	prevăzute	de	articolul	6,	alin.	8	și	9	din	Acord.

Este	necesară	o	reglementare	a	modalităților	prin	care	țările	pot	negocia	
emisiile	 dincolo	 de	 graniță,	 în	 vederea	 atingerii	 obiectivelor	 propuse.	
Controversa	a	apărut	datorită	faptului	că	există	pericolul	ca	țările	dezvoltate	
să	cumpere	credite	de	emisii.	Creditele	pot	fi	vândute	de	la	o	țară	la	alta.	De	
exemplu,	dacă	Norvegia	plătește	pentru	refacerea	unei	porțiuni	din	pădurea	
amazoniană	care	absoarbe	dioxidul	de	carbon,	aceasta	va	primi	un	credit	
pentru	reducerea	emisiilor,	dar	nu	și	Brazilia.	Dacă	ambele	ar	primi	aceste	
credite	s-ar	ajunge	la	o	dublă	contorizare.51

La	Conferință	 s-a	mai	 discutat	 finanțarea	 internațională	 pentru	 climă,	
problemele	cu	care	se	confruntă	țările	cel	mai	puțin	dezvoltate	și	problematici	
de	gen.	Sub	auspiciile	Conferinței	a	avut	loc	un	eveniment	la	nivel	înalt	pe	
tema	protejării	și	conservării	pădurilor	și	a	fost	lansată	o	platformă	pentru	
soluții	științifice	de	gestionare	a	oceanelor.

În	 ansamblu,	 rezultatele	 acestei	 Conferințe	 au	 fost	 considerate	 drept	
dezamăgitoare.	Deciziile	privind	piețele	de	 carbon	 și	 reducerea	 emisiilor	
au	fost	amânate	pentru	următoarea	Conferință.	Principalii	oponenți	ai	unor	
măsuri	 concrete	 și	 urgente	 au	 fost	 SUA,	Rusia,	 India,	China,	Brazilia	 și	
Arabia	Saudită.
49 Ibidem. 
50 Articolul	6,	alin.	8	din	Acord.	
51 A	se	vedea	Daniela	Albu,	„Combaterea	schimbărilor	climatice	–	prioritate	mondială”,	în	
Revista	Drepturile Omului,	nr.	2/2019,	IRDO,	pp.	55-71,	disponibil	pe	http://revista.irdo. 
ro/pdf/revista_2_2019/04DanielaAlbu.pdf. 
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Printre	puținele	elemente	pozitive	ale	acestei	conferințe	se	numără	Planul	
cincinal	de	Acțiune	pe	probleme	de	gen52	prin	care	sunt	stabilite	obiective	și	
activități	pentru	avansarea	cunoașterii	și	înțelegerii	acțiunilor	climatice	din	
perspectiva	de	gen	și	a	integrării	coerente	a	dimensiunii	de	gen	în	aplicarea	
Convenției-cadru	a	ONU	privind	schimbările	climatice	de	către	statele	părți.	
Acest	plan	de	acțiune	este,	de	fapt,	un	document	îmbunătățit,	cel	inițial	fiind	
adoptat	în	cadrul	celei	de	a	20-a	Conferințe	a	părților	de	la	Lima	prin	care	se	
promova	integrarea	perspectivei	de	gen	în	politicile	climatice.

Conferințele părților semnatare privind schimbările climatice denumite 
informal COP reprezintă un mecanism unic, important şi semnificativ, (deşi 
uneori destul de greoi) reprezentând la nivel global resorturile care pun în 
mişcare marele motor al acțiunilor responsabile și al conștientizării de către 
umanitate a pericolului iminent al crizei climatice și al consumării resurselor 
Terrei, acestea fiind în mare parte cauzate şi de intervenţia umană. La fel cum 
tratatele şi convenţiile pot fi revizuite prin noi protocoale şi amendamente, 
tot astfel şi Organizaţia Naţiunilor Unite s-a dovedit a acționa sub premise 
perfectibile, dar rămâne indiscutabil un organism unic şi un instrument global 
util în modelarea negocierilor şi atingerea consensului la nivel mondial. 

Datorită Organizației Națiunilor Unite a luat naştere Convenţia Cadru privind 
schimbările climatice, și, tot prin eforturile şi sub egida ONU, au fost elaborate 
şi perfectate toate acordurile internaţionale privind abordarea, prevenirea şi 
gestionarea schimbărilor climatice, în cadrul Conferinţelor părţilor.

Există o amplă foaie de parcurs de la adoptare şi semnare până la punerea în 
aplicare a declaraţiilor, rezoluţiilor, acordurilor, tratatelor şi convenţiilor care 
vor rămâne mereu perfectibile. Adesea implementarea acestora este încetinită 
de birocrație sau uneori de interesul obținerii unui profit pe termen lung fără a 
se lua în calcul consecințele pe care unele activități ale marilor corporații le-
ar putea avea asupra mediului. De multe ori acestea primează în detrimentul 
viziunii pe termen lung, fără conştientizarea unei distrugeri inevitabile cu 
caracter ireversibil.

52 https://unfccc.int/topics/gender/workstreams/the-gender-action-plan
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Rezoluția	Consiliului	ONU	pentru	Drepturile	Omului	26/2753	statuează	
faptul	 că	 „schimbările climatice reprezintă o problemă globală urgentă 
care necesită soluții la nivel mondial”.	 Prin	 aceast	 document,	 Consiliul	
ONU	a	facut	un	apel	la	cooperare	internațională	în	vederea	implementării	
Convenției-cadru	 a	 ONU	 pentru	 schimbările	 climatice,	 considerând	 că	
sunt	necesare	eforturi	și	acțiuni	comune	pentru	a	sprijini	țările	să	protejeze	
drepturile	omului,	afectate	de	impactul	schimbărilor	climatice.	

Consiliului	Drepturilor	Omului	îi	revine	rolul	major	de	a	atrage	atenția 
asupra	implicațiilor	pe	care	schimbările	climatice	și	efectele	acestora	le	pot	
avea	asupra	drepturilor	omului.	De-a	lungul	timpului,	Consiliul	a	continuat	
să	 adopte	 o	 serie	 de	 rezoluții	 pe	 această	 temă,	 semnalând	 comunității 
internaționale	importanța	combaterii	și	gestionării	schimbărilor	climatice;	
cu	titlu	exemplificativ,	amintim:	Rezoluțiile	9/1	din	200854,	12/18	din	200955, 
16/1156	 din	 2011,	 18/22	 din	 201157,	 19/10	 din	 201258,	 25/21	 din	 201459, 
28/1160,	29/1561.	29/L.21	din	201562	5	și	32/3	din	201663.	În	textele	acestor	
rezoluții	se	recunosc	efectele	adverse	pe	care	depozitarea	produselor	toxice,	
periculoase	și	a	deșeurilor	le	pot	avea	asupra	sănătății,	otrăvind	apa	potabilă,	
53 Rezoluția	Consiliului	ONU	pentru	Drepturile	Omului,	Drepturile omului și schimbările 
climatice (Human Rights and Climate Change),	A/HRC/RES/26/27,	https://ap.ohchr.org/
documents/dpage_e.aspx?si=A/HRC/RES/21/27
54 A/RES/9/1/din	24	septembrie	2008.
55 A/RES/12/18	din	2	octombrie	2009.
56 A/HRC/RES/16/11	din	24	martie	2011.
57 A/HRC/RES/18/22	din	30	septembrie	2011.
58 A/HRC/RES/19/10	din	22	martie	2012.
59	A/HRC/RES/25/21	din	25	martie	2014.
60	A/HRC/RES/28/11	din	7.04.	2015.
61 A/HRC/RES/29/15	din	22.07.	2015.
62 A/HRC/29/L.21	din	30	iunie	2015.
63 A/HRC/32/33	din	iulie	2016.
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afectând	 mediul,	 periclitând	 dezvoltarea	 durabilă	 și	 implicit	 exercitarea	
adecvată	 a	 drepturilor	 omului.	 Prin	Rezoluția	HRC/29/L.21	 din	 30	 iunie	
2015	 se	 menționa	 importanța	 Conferinței	 privind	 schimbările	 climatice,	
care	urma	să	aibă	loc	în	decembrie	la	Paris,	și	se	exprima	îngrijorarea	că	
schimbările	climatice	recente	au	declanșat	dezastre	naturale	care	au	afectat	
drepturile	omului,	în	special	în	țările	în	curs	de	dezvoltare,	ale	căror	populații 
sunt	mult	mai	vulnerabile.	Populația	acestor	țări	se	confruntă	cu	sărăcia,	iar	
habitatul	popoarelor	indigene	riscă	să	fie	distrus	de	fenomene	extreme	și	de	
politici	cu	impact	negativ	asupra	mijloacelor	de	trai.	

Prin	Rezoluția	32/33	din	iulie	201664	schimbările	climatice	sunt	consi-
derate	 o	 amenințare	 cu	 impact	 direct	 asupra	 drepturilor	 omului,	 care	
afectează	 comunități	 întregi	 de	 pe	 Glob.	 Copiii	 fac	 parte	 din	 categoria	
cea	mai	vulnerabilă,	deoarece	aceste	 fenomene	 le	pot	periclita	 sănătatea,	
creșterea	și	dezvoltarea	armonioasă,	accesul	la	educație,	la	hrană,	la	locuințe 
adecvate,	la	apă	potabilă	și	la	servicii	de	sănătate.

Consiliul	ONU	pentru	Drepturile	Omului	recunoaște	prin	aceste	rezoluții	
importanța	abordării	problemelor	climatice	din	prisma	drepturilor	omului	în	
contextul	Agendei	de	dezvoltare	post-2015.	

La	cea	de	a	24-a	Conferință	a	Părților	Convenției-cadru	a	ONU	privind	
schimbările	climatice	din	Polonia,	experții	ONU	au	făcut	un	apel	la	statele	
membre	printr-o	declarație	 comună65,	 pentru	 a	 aborda	 acțiunile	 climatice	
din	perspectiva	drepturilor	omului	și	în	conformitate	cu	Acordul	de	la	Paris. 
Această	Declarație	atrăgea	atenția	privind	încălcările	la	adresa	drepturilor	
omului	prin	 influența	negativă	a	activităților	umane	asupra	mediului,	atât	
guvernelor	 cât	 și	 marilor	 companii	 producătoare	 de	 combustibili	 fosil	
(petrol,	cărbune,	gaze	naturale,	bitum,	gudron	și	uleiuri	grele).

Într-un	Raport	al	Programului	ONU	pentru	Mediu	intitulat	„Schimbările	
Climatice	și	Drepturile	Omului”66	se	precizează	că	dreptul	la	un	mediu	sănă-
tos	și	curat	nu	este	recunoscut	în	mod	independent	în	tratatele	internaționale	
de	drepturile	omului,	dar	se	deduce	din	conținutul	acestora	că	atunci	când	
64 Ibidem.
65 A	se	vedea	OHCHR,	Schimbările	climatice	și	drepturile	omului	-	Declarație	comună	a	
experților	independenți	ONU	din	6	decembrie	2018	cu	ocazia	COP	24	https://www.ohchr. 
org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23982&LangID=E
66 A	 se	 vedea	UNEP,	 Schimbările climatice și drepturile omului (Climate Change and 
Human Rights),	UNEP	în	cooperare	cu	Sabin	Center	for	Climate	Change	Law,	Columbia	
University,	 2015,	 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/-Climate_ 
Change_and_Human_Rightshuman-rights-climate-change.pdf.pdf

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/-Climate_Change_and_Human_Rightshuman-rights-climate-change.pdf.pdf
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=23982&LangID=E
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mediul	este	afectat	sunt	subminate	prerogative	individuale,	precum	dreptul	
la	viață,	sănătate,	apă	și	alimente,	iar	unele	dintre	tratatele	ONU	recunosc	
explicit	legătura	dintre	drepturile	omului	și	schimbările	climatice.	

Schimbările	climatice	amenință	supraviețuirea,	accesul	 la	hrană	sau	 la	
apă,	dar	 și	pierderea	proprietăților,	 a	 locuințelor	 și	 a	 stilului	de	viață	din	
comu	nitățile	amenințate	iar	cei	mai	vulnerabili,	vârstnicii,	copiii,	persoanele	
cu	 dizabilități,	 cei	 discriminați,	 cei	 marginalizați,	 precum	 și	 popoarele	
indigene	vor	avea	cel	mai	mult	de	suferit,	fiind	supuși	unor	riscuri	mai	mari	
în	cazul	unor	dezastre	climatice.	

Cu	toate	că	statele	au	ratificat	în	mare	parte	tratatele	internaționale	pri-
vind	 respectarea	 și	 protecția	 drepturilor	 omului,	 în	 ciuda	 angajamentelor	
asumate	implementarea	acestora	nu	decurge	în	același	ritm	în	toate	țările.

În anul	2019,	prin	Rezoluția	Consiliului	ONU	pentru	Drepturile	Omului	
A/HRC/40/L.1267	 este	 reafirmat	 dreptul	 la	 hrană,	 iar	 prin	 Rezoluția	 A/
HRC/40/L.1268	este	recunoscută	contribuția	apărătorilor	drepturilor	omului	
din	perspectiva	protecției	mediului,	exprimându-se	îngrijorarea	cu	privire	
la	abuzurile	și	încălcarea	drepturilor	acestora,	inclusiv	a	dreptului	la	viață.

Totodată,	 organismele	 internaționale	 au	 evidențiat	 în	 repetate	 rânduri 
rolul	 important	 al	 Instituțiilor	 Naționale	 pentru	 Drepturile	 Omului	 în	
sprijinirea	statelor	pentru	a-și	 îndeplini	angajamentele	asumate	cu	privire	
la	 respectarea	drepturilor	omului.	Statele	 trebuie	să	abordeze	prin	prisma	
drepturilor	omului	acțiunile	de	prevenire,	combatere	și	gestionare	a	schim-
bărilor	climatice	care	influențează	tot	mai	mult	exercitarea	tuturor	acestor	
drepturi.	Cu	cât	mandatul	Instituțiilor	Naționale	pentru	Drepturile	Omului	
este	 mai	 puternic	 și	 activitatea	 lor	 mai	 recunoscută	 de	 către	 autoritățile	
naționale	și	societatea	civilă,	cu	atât	mai	eficient	vor	fi	acestea	în	promovarea	
unor	politici	nediscriminatorii	în	acțiunile	climatice,	respectarea	drepturilor	
persoanelor	vulnerabile	ale	celor	cu	dizabilități,	ale	migranților,	minorităților,	
ale	celor	aflați	în	detenție,	ale	persoanelor	fără	adăpost,	ale	copiilor,	femeilor	
și	vârstnicilor.	

În	multe	regiuni	unde	tratatele	internaționale	au	fost	ratificate	și	există	
Instituții	 Naționale	 pentru	 Drepturile	 Omului	 independente	 au	 avut	 loc	
abuzuri	sau	chiar	crime	la	adresa	apărătorilor	drepturilor	omului.	În	contextul	
67	A	se	vedea	Adunarea	Generală	a	ONU	A/HRC/40/L.12	din	19.03.2019
https://undocs.org/A/HRC/40/L.12
68	A	 se	vedea	Adunarea	Generală	 a	ONU	A/HRC/40/L.22/Rev.1	din	20.03.2019	https://
undocs.org/A/HRC/40/L.22/Rev.1
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pandemiei	de	COVID-19	există	riscul	amplificării	discriminării.	Atât	criza	
de	 sănătate,	 cât	 și	 criza	 climatică	 îngreunează	 protejarea	 drepturilor	 și	
libertăților	 fundamentale.	 În	 contextul	 acutizării	 pandemiei	 de	 Covid-19	
au	luat	amploare	la	nivel	global	atitudinile	discriminatorii	motivate	de	ură.	
Criza	de	sănătate	a	generat	deja	un	val	de	 rasism	și	xenofobie	 împotriva	
anumitor	grupuri	etnice.

În	Raportul	înaintat	de	către	Biroul	Înaltului	Comisar	pentru	Drepturile	
Omului	cu	ocazia	Conferinței	COP	21	de	 la	Paris69,	pe	 tema	Convenției-
cadru	 a	 ONU	 privind	 schimbările	 climatice,	 se	 reafirmă	 ce	 drepturi	 ale	
omului	sunt	sau	pot	fi	afectate	de	schimbările	climatice:	dreptul la viață de 
la	care	nu	se	permite	nicio	derogare, dreptul la autodeterminare, dreptul 
la dezvoltare, dreptul la hrană (sărăcia	agravată	adesea	și	de	schimbările	
climatice	 contribuie	 la	 creșterea	 numărului	 persoanelor	 subnutrite	 de	 pe	
glob), dreptul la apă potabilă, la sănătate, la locuință, dreptul la educație, 
la informare (în special informarea meteo și prevenirea populației în 
caz de dezastre), precum și dreptul la participare.

1. Dreptul la viață

  Dreptul	 la	 viață	 este	 consfințit	 în	 Declarația	 Universală	 a	 Drepturilor 
Omului70	care	prevede	că	„toți oamenii au dreptul la viață, la libertatea  și 
securitatea persoanei” precum	 și	 în	 Pactul	 internațional	 cu	 privire	 la	 
drepturile	civile	și	politice71	potrivit	căruia „orice iință umană are dreptul 
inerent la viață”.72 
   Schimbările	climatice	prin	complexitatea	lor	și	prin	dezastrele	naturale	
pe	 care	 le	pot	 provoca	 reprezintă	 o	amenințare	 la	adresa	 acestui	 drept,	
în	special	 în	cazul	comunităților	 vulnerabile.	Vulnerabilitatea	 unei	 țări	poate	
fi	de	natură	economică	sau	poate	fi	un	rezultat	al	poziției	ei	geografice.	Impactul
	
69 A	se	vedea	OHCHR,	Raport	înaintat	de	către	Biroul	Înaltului	Comisar	pentru	Drepturile	
Omului	cu	prilejul	celei	de	a	21-a	Conferințe	a	Părților	la	Convenția-cadru	a	ONU	pentru	
schimbările	 climatice,	 https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/COP21. 
pdf
70 A	se	vedea	versiunea	în	limba	română	a	Declarației	pe	site-ul	OHCHR	la	https://www. 

ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf	
71 Ibidem.
72 A	se	vedea	articolul	6	al	Pactului.

https://www.ohchr.org/EN/UDHR/Documents/UDHR_Translations/rum.pdf
https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/COP21.pdf
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schimbărilor	climatice	asupra	vieții	umane	ar	putea	însemna	răniri	și	decese	
cauzate	de	evenimentele	meteorologice	extreme,	de	 secete	prelungite,	de	
valuri	 de	 căldură	 sau	 de	 extinderea	 epidemiilor.	 Această	 amenințare	 la	
adresa	vieții	umane	generată	de	criza	climatică	se	extinde	în	timp	și	asupra	
generațiilor	 viitoare.	Așadar	 drepturile	 sunt	 interdependente	 și	 încălcarea	
unui	drept	poate	determina	și	încălcarea	altor	drepturi.	Potrivit	unui	raport	
al	 Climate	Vulnerable	 Forum	 și	DARA	 International	 se	 preconizează	 că	
numărul	de	decese	cauzate	de	schimbările	climatice	va	ajunge	la	700.00073 
până	în	anul	2030.

Comitetul	ONU	pentru	Drepturile	Omului	a	atras	atenția	că	statele	trebuie	
să	adopte	măsuri	pentru	protejarea	dreptului	la	viață	și	că	acestea	nu	trebuie	
interpretate	 în	mod	simplist74,	deoarece	atunci	când	ne	 referim	 la	dreptul	
la	viață	 trebuie	să	avem	în	vedere	și	drepturile	conexe	acestuia,	așa	cum	
este	specificat	și	în	Pactul	internațional	cu	privire	la	drepturile	economice,	
sociale	și	culturale75,	și	anume	dreptul	la	sănătate	și	la	condiții	decente	de	
viață.	Aceste	măsuri	sunt	urgente	în	contextul	în	care	efectele	schimbărilor	
climatice	vor	continua	să	afecteze	viețile,	bunăstarea,	sănătatea	și	mijloacele	
de	trai	a	sute	de	milioane	de	oameni.	

Totodată,	conform	articolelor	11	și	12	ale	Pactului	internațional	cu	pri-
vire	 la	drepturile	 economice,	 sociale	 și	 culturale76,	 statele	au	obligația	 să	
pro	tejeze	 cetățenii	 în	 caz	 de	 inundații	 și	 furtuni	 puternice.	 În	Rezoluțiile	
Consiliului	ONU	pentru	Drepturile	Omului	(ne	referim	la	Rezoluția	10/477 
și	Rezoluția	18/2278)	se	afirmă	că	„în niciun caz un popor nu poate fi lipsit de 
propriile sale mijloace de subzistență, ca urmare a impactului schimbărilor 
climatice”.	Din	 nou	 reiese	 interdependența	 dintre	 drepturi,	 deoarece	 fără	
mijloace	de	subzistență,	fără	apă	sau	fără	hrană	este	încălcat	în	mod	implicit	
și	dreptul	la	viață.
73 A	se	vedea	DARA	și	Climate	Vulnerable	Forum,	Ghid: un calcul la rece pentru o planetă 
fierbinte (A guide to the cold calculus of a hot planet)	ediția	a	2-a,	2012,	p.	17.
74 A	se	vedea	Comitetul	ONU	pentru	drepturile	omului,	Comentariul	general	nr.	6,	1,	5,	UN	
Doc.	HRI/GEN/1/Rev.1	(1994).
75 A	se	vedea	Pactul	internațional	cu	privire	la	drepturile	economice,	sociale	și	culturale	din	
16	decembrie	1966,	publicat	în	Buletinul	Oficial	nr.	146	20	noiembrie	1974,	http://irdo.ro/
irdo/pdf/079_ro.pdf	
76 A	se	vedea	nota	de	subsol	nr.	16.
77	A	se	vedea	Adunarea	Generală	a	ONU	RES/A/HRC/10/4	din	25	martie	2009.	
78	A	se	vedea	Adunarea	Generală	a	ONU	RES/	A/HRC/18/22	din	17	octombrie	2011.
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Dar	cel	mai	clar	este	definit	acest	drept	de	către	Comitetul	Drepturilor	
Omului	în	Comentariul	General	nr.	36	la	articolul	6	al	Pactului	Internațional	
cu	privire	la	drepturile	civile	și	politice,	referitor	la	dreptul	la	viață:	„Este 
dreptul suprem de la care nu este permisă nicio derogare chiar și în situații 
de conflict armat și alte urgențe publice care amenință viața unei națiuni. 
Dreptul la viață este de o importanță crucială atât pentru indivizi, cât și 
pentru societate în ansamblu. Este cel mai prețios drept inerent fiecărei 
ființe umane și constituie un drept fundamental a cărui protecție reprezintă 
condiția prealabilă pentru exercitarea tuturor celorlalte drepturi. La 
conținutul acestui drept contribuie și alte drepturi.”79	Atunci	 când	 sunt	
încălcate	unele	drepturi	(lipsa	hranei,	a	apei,	a	locuinței,	a	mijloacelor	de	
subzistență)	este	atins	și	dreptul	la	viață.	

Pactul	 internațional	 cu	 privire	 la	 drepturile	 economice,	 sociale	 și	
culturale80	 prevede	 că	 „în unele situații statele au obligația de a proteja 
persoanele de amenințări previzibile la adresa drepturilor omului legate de 
schimbările climatice, cum ar fi riscul unor inundații sau furtuni puternice 
în anumite zone”.

Obligația	de	grijă	și	asistență	față	de	victimele	schimbărilor	climatice	este	
luată	în	considerare	de	instanțele	de	judecată	în	contextul	protejării	dreptului	
la	viață,	 acordării	de	 asistență	 în	urma	afectării	 locuinței	 și	 vieții	 private	
din	 cauza	 efectelor	 distrugătoare	 ale	 unor	 fenomene	 climatice	 extreme.	
Conform	 principiului	 obligației	 de	 grijă	 și	 asistență	 față	 de	 persoanele	
afectate,	 statelor	 le	 revine	 responsabilitatea	 de	 a	 lua	măsuri	 concrete	 de	
precauție,	atenuare	și	adaptare	climatică	pentru	a	preveni	viitoarele	situații	
în	care	există	riscul	ca	cetățenii	să	își	piardă	viața	în	urma	producerii	unor	
dezastre	climatice.	

79 A	se	vedea	Comitetul	ONU	pentru	drepturile	omului,	Comentariul general nr. 36 (2018) 
privind art. 6: dreptul la viață,	CCPR/C/GC/36,	adoptat	la	cea	de-a	124-a	sesiune,	Geneva,	8	
octombrie	-	2	noiembrie	2018.	Versiunea	în	limba	română	în	Revista	Drepturile Omului, 
nr. 4/2018,	 IRDO,	 pp.	 75-97,	 disponibil	 pe	 http://revista.irdo.ro/pdf/2018/
revista_4_2018/05_ Comitetul_pt_dr_omului.pdf
80 A	se	vedea	Pactul	Internațional	cu	privire	la	drepturile	economice,	sociale	și	culturale,	
http://irdo.ro/irdo/pdf/079_ro.pdf

http://revista.irdo.ro/pdf/2018/revista_4_2018/05_Comitetul_pt_dr_omului.pdf
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2. Dreptul la autodeterminare – migrația climatică

În virtutea	acestui	drept,	popoarele	 își	determină	 în	mod	 liber	 statutul 
politic,	dezvoltarea	economică,	socială	și	culturală.	Respectarea	„dreptului 
popoarelor de a dispune de ele însele”	este	prevăzută	în	articolul	1	din	Carta	
ONU,	iar	conform	articolului	1	atât	al	Pactului	Internațional	cu	privire	la	
drepturile	 civile	 și	 politice81	 cât	 și	 al	 Pactului	 Internațional	 cu	 privire	 la	
drepturile	 economice,	 sociale	 și	 culturale	 „toate popoarele au dreptul la 
autodeterminare”.82 

Statele	trebuie	să	respecte	dreptul	la	autodeterminare	al	popoarelor	și	să	
se	asigure	că	acestea	dispun	de	resursele	necesare.	Schimbările	climatice	
amenință	modul	de	viață	și	mijloacele	de	trai	ale	unor	comunități	întregi,	în	
special	cele	ale	statelor	mici	aflate	în	curs	de	dezvoltare.	Din	cauza	creșterii	
nivelului	 apelor	 (mărilor	 și	 oceanelor),	 membrii	 acestor	 comunități	 nu	
mai	pot	supraviețui	în	locurile	unde	s-au	născut	și	sunt	siliți	să	recurgă	la	
strămutare	sau	migrație	ca	singurele	mijloace	de	supraviețuire.	Aceste	opinii	
sunt	susținute	de	Grupul	interguvernamental	pentru	schimbări	climatice	în	
Raportul	privind	efectele	creșterii	nivelului	mărilor	asupra	populațiilor	din	
zonele	de	coastă83. 

Dreptul	 la	 autodeterminare,	 deși	 pare	 să	 aibă	 mai	 degrabă	 un	 aspect	
colectiv	prin	referirea	mai	mult	la	națiuni	decât	la	indivizi,	include	și	dreptul	
persoanelor	de	a	nu	fi	private	de	mijloace	de	subzistență.	

Amenințarea	cu	dispariția	a	unor	comunități	din	cauza	creșterii	nivelului	
mării	sau	a	inundațiilor	de	proporții	înseamnă	implicit	încălcarea	dreptului	
lor	 la	 autodeterminare.	Astfel,	 în	 viitor	 vor	 apărea	 probleme	 legislative	
complexe	cu	privire	la	stabilirea	statutului	acestor	locuitori,	supraviețuitori	
ai	unor	teritorii	dispărute.	Dar	șocurile	climatice	nu	sunt	resimțite	în	mod	
81 A	se	vedea	Pactul	Internațional	cu	privire	la	drepturile	civile	şi	politice,	http://irdo.ro/
irdo/pdf/080_ro.pdf
82 A	se	vedea	Pactul	internațional	cu	privire	la	drepturile	economice,	sociale	și	culturale,	
http://irdo.ro/irdo/pdf/079_ro.pdf 
83 A	 se	 vedea	 IPCC,	 „Schimbarea	 nivelului	 mării”,	 în Schimbările climatice 2013: 
Fundamentul stiintelor fizice. Contribuția grupului de lucru I la cel de-al cincilea raport 
de evaluare al Grupului Interguvernamental privind schimbările climatice („Sea	Level	
Change”, Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working 
Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate 
Change), Cambridge	 University	 Press,	 Cambridge,	 United	 Kingdom	 and	 New	 York,	
NY,	 USA,	 2013,	 p.	 13,	 disponibil	 pe	 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/
WG1AR5_Chapter13_FINAL.pdf

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WG1AR5_Chapter13_FINAL.pdf
http://irdo.ro/irdo/pdf/080_ro.pdf
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egal	pe	planetă.	Țările	cu	nivel	scăzut	de	dezvoltare	vor	avea	o	capacitate	
limitată	 de	 a	 face	 față	 fenomenelor	 climatice	 extreme,	 locuințele	 sărace	
neadecvate	 putând	 fi	 distruse	 mult	 mai	 ușor	 de	 dezastre	 naturale	 decât	
cele din țările	 bogate	 care	 țin	 pasul	 cu	 cele	 mai	 avansate	 tehnologii	 de	
construcție dar și	de	prevenire	a	unor	catastrofe.	Țările	cu	o	infrastructură	
slab	dezvoltată	vor	fi	mai	vulnerabile.	Doar	dacă	unele	fenomene	climatice	
vor	avea	proporții	de	cataclism,	pierderile	țărilor	dezvoltate	care	dispun	de	
infrastructură	adecvată	pot	fi	și	ele	uriașe.	

Convenția	 privind	 statutul	 refugiaților,	 semnată	 la	 Geneva	 în	 anul	
1951,	nu	include	schimbările	climatice	printre	motivele	pentru	care	există	
obligația	de	a	acorda	protecție	internațională	celor	care	fug	din	țara	lor	și	
solicită	azil	în	alt	stat.	Cu	toate	acestea	ONU,	prin	Agenția	sa	specializată	
privind	refugiații	(UNHCR),	oferă	asistență	pentru	cei	care	își	părăsesc	țara	
de	origine	din	cauza	conflictelor	sau	persecuțiilor,	iar	victimele	schimbărilor	
climatice	sunt	din	ce	în	ce	mai	numeroase.	

„Trebuie să ne pregătim pentru o creștere accentuată a numărului 
persoanelor care se deplasează împotriva voinței lor. Schimbările climatice 
riscă să forțeze milioane de oameni să migreze pentru a evita efectele 
produse de acestea în țara lor	”,	a	avertizat	Înaltul	Comisar	ONU	pentru	
refugiați	 (UNHCR)	 Filippo	 Grandi	 într-un	 interviu	 acordat	 Agenției	 de	
presă	Reuters	cu	ocazia	prezenței	sale	la	Forumul	economic	de	la	Davos,	
în	ianuarie,	202084.	ONU	oferă	sprijin	pentru	cei	care	își	părăsesc	țara	de	
origine	din	cauza	conflictelor	sau	persecuțiilor,	cărora	în	prezent	li	se	adaugă	
tot	mai	multe	victime	ale	schimbărilor	climatice.

Realitatea	demonstrează	 că	 este	necesară	 adaptarea	 legislației	 interna-
ționale	 la	 noile	 probleme	 globale.	 În	 acest	 sens,	 un	 semnal	 concret	 de	
referință	îl	reprezintă	adoptarea	deciziei	Comitetul	ONU	pentru	drepturile	
omului85	referitoare	la refugiații climatici,	în	cazul	Ioane	Teitiota	vs.	Noua	
Zeelandă86	adoptată	la	data	de	26	octombrie	2019.	
84 A	se	vedea	Economy	&	Business	by	Reuters	„UN: World needs to prepare for Millions 
of climate refugees”,	 21	 ianuarie,	 2020	 https://www.voanews.com/economy-
business/un-world-needs-prepare-millions-climate-refugees
85 Comitetul	ONU	pentru	drepturile	omului	monitorizează	aderarea	statelor	părți	la	Pactul	
internațional	cu	privire	 la	drepturile	civile	și	politice,	 în	prezent	sunt	172	de	state	părți.	
Comisia	este	compusă	din	18	membri.
86 A	 se	 vedea	 Comitetul	 ONU	 pentru	 drepturile	 omului,	Opiniile adoptate de Comitet 
în temeiul articolului 5 alineatul (4) din Protocolul opțional, privind comunicarea  
nr. 2728/2016 Ioane Teitiota împotriva Noii Zeelande (Views adopted by the Committee 

https://www.voanews.com/economy-business/un-world-needs-prepare-millions-climate-refugees
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Acest	 document	 este prima decizie luată de un organism al ONU 
instituit în temeiul unui tratat, cu privire la o plângere a unei persoane 
care solicită azil și protecție din cauza efectelor produse de schimbările 
climatice. 

Totodată,	prin	intermediul	acestei	Decizii	a	Comitetului	ONU	se	recu-
noaște	 că	 legislația	 din	 domeniul	 dreptului	 refugiaților	 este	 aplicabilă	 în	
contextul	strămutărilor	cauzate	de	schimbările	climatice	și	dezastre.

În	 anul	 2015,	 cererea	 de	 azil	 în	 Noua	 Zeelandă	 înaintată	 de	 Ioane	
Teitiota	a	fost	respinsă	și	acesta	a	fost	deportat	împreună	cu	soția	și	copiii	
în	Kiribati.	 El	 a	 înaintat	 o	 plângere	 la	Comitetul	ONU	pentru	 drepturile	
omului,	 argumentând	 că	 Noua	 Zeelandă	 i-a	 încălcat	 dreptul	 la	 viață	
deoarece	creșterea	nivelului	mării	și	alte	efecte	ale	schimbărilor	climatice	
fac	habitatul	local	(Kiribati)	de	nelocuit	pentru	întreaga	populație.

Deși	Comitetul	ONU	a	hotărât	că	în	acest	caz	Curtea	din	Noua	Zeelandă	
„nu a încălcat dreptul la viață în momentul adoptării pentru că în contextul 
situației climatice îngrijorătoare din Kiribati fuseseră luate măsuri de 
protecție, a fost clarificat faptul că în astfel de cazuri solicitantului de azil 
nu trebuie să i se mai ceară dovezi cu privire la pericolele care îl amenință 
în caz de returnare în țara de origine, deoarece un pericol climatic poate 
rezulta din evenimente neprevăzute care au loc brusc, cum ar fi furtunile 
sau inundațiile sau din procese lente precum creșterea nivelului mării, 
salinizarea, degradarea solului. Ambele tipuri de evenimente pot determina 
persoanele să fugă din calea pericolului climatic, să treacă granițele și să 
caute protecție.”87

Decizia	Comitetului	ONU	deschide	calea	spre	noi	standarde	legislative	
pentru	soluționarea	cu	succes	a	unor	viitoare	solicitări	de	azil	pe	motivul	
dezastrelor	produse	de	schimbările	climatice.	

De	asemenea,	Comitetul	ONU	pentru	drepturile	omului	face	referire	în	
această	Decizie	 la	necesitatea	unor	eforturi	concertate	 la	nivel	național	și	
internațional,	pentru	a	 se	evita	 încălcarea	drepturilor	omului	ca	urmare	a	
schimbărilor	climatice	și	atrage	atenția	asupra	faptului	că	există	pericolul	
ca	o	țară	întreagă	(de	exemplu	Kiribati)	să	fie	scufundată	datorită	creșterii	

under article 5 (4) of the Optional Protocol, concerning communication No. 2728/2016 
Ioane Teitiota vs. New Zeeland),	24	octombrie	2019,	CCPR/C/127/D/2728/2016.
87 Ibidem.
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nivelului	mării,	existând	marele	risc	să	nu	se	realizeze	la	timp	cât	de	grav	
sunt	afectate	condițiile	de	trai	și	dreptul	la	o	viață	demnă88	a	locuitorilor	săi.	

Decizia	 Comitetului	 ONU	 este	 importantă	 și	 prin	 prisma	 faptului	 că	
atrage	atenția	asupra	necesității	prevenției	și	atenuării	riscurilor,	precum	și	
a	măsurilor	de	adaptare	în	țările	cele	mai	afectate	de	schimbările	climatice,	
făcând	un	apel	la	intensificarea	cooperării	internaționale	pentru	abordarea	
celor	 mai	 presante	 probleme	 contemporane.	 Prin	 această	 decizie	 se	
recunoaște	implicit	gravitatea	crizei	climatice.

3. Dreptul la dezvoltare 

Declarația	ONU	privind	dreptul	 la	dezvoltare89,	 adoptată	 în	anul	1986	
este	 primul	 instrument	 internațional	 care	 recunoaște	 în	mod	 oficial	 acest	
drept,	subliniind	că	„dezvoltarea trebuie să fie împărtășită în mod echitabil 
de către toată lumea. Toate statele și toate persoanele au responsabilități 
pentru dezvoltare, iar oamenii trebuie să fie participanți activi la dezvoltare 
și beneficiari ai acesteia. Potrivit Declarației, dreptul la dezvoltare este un 
drept inalienabil al fiecărei persoane și al tuturor popoarelor îndreptățind 
pe fiecare să participe și să contribuie la dezvoltarea socială culturală și 
politică și să se bucure de acest drept”.90 

Dar	Declarația	privind	dreptul	 la	dezvoltare	nu	 include	nicio	obligație	
explicită	de	a	proteja	mediul	natural	și	de	a	contribui	la	furnizarea	de	bunuri	
globale	de	mediu.

Conform	 articolului	 55	 al	 Cartei	 ONU,	 statele	 trebuie	 să	 promoveze	
„condiții de progres și dezvoltare din punct de vedere economic și social”.	
Atât	 Pactul	 internațional	 cu	 privire	 la	 drepturile	 civile	 și	 politice	 cât	 și	
Pactul	internațional	cu	privire	la	drepturile	economice,	sociale	și	culturale	
prevăd	că	toți	oamenii	ar	trebui	„să își stabilească liber statutul politic și să 
urmărească dezvoltarea lor economică, socială și culturală”.91	Schimbările	
88 Ibidem.
89 A	se	vedea	Declarația	ONU	privind	dreptul	la	dezvoltare,	4	decembrie	1986,	GA	RES	
41/128,	https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/righttodevelopment.aspx
90 Ibidem.
91 A	se	vedea	Pactul	internațional	cu	privire	la	drepturile	civile	şi	politice,	http://irdo.ro/
irdo/pdf/080_ro.pdf și	Pactul	 internațional	cu	privire	 la	drepturile	economice,	 sociale	 și	
culturale,	http://irdo.ro/irdo/pdf/079_ro.pdf 
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climatice	pot	întârzia	sau	împiedica	dezvoltarea	și	deci	pot	afecta	acest	drept	
al	omului	la	dezvoltare.	În	cadrul	Conferințelor	Părților	la	Convenția-cadru	
a	ONU	privind	schimbările	climatice	s-a	reafirmat	faptul	că	statele	trebuie	
să	ia	măsuri	urgente	de	atenuare	și	adaptare	la	schimbările	climatice	și	să	
promoveze	dreptul	la	dezvoltare	pentru	toți.

Obiectivele	Agendei	2030	nu	pot	fi	atinse	și	nu	se	poate	realiza	o	dezvol-
tare	durabilă	dacă	nu	se	reușește	limitarea	efectelor	schimbărilor	climatice,	
deoarece	multe	țări	în	curs	de	dezvoltare	au	fost	silite	să	își	redirecționeze	
resursele	financiare	și	umane	destinate	inițial	unor	priorități	ale	dezvoltării,	
precum	 sănătatea,	 educația	 și	 asistența	 pentru	 agricultură,	 fiind	 nevoite	
să	 le	 folosească	 în	 schimb	pentru	 situații	de	urgență	generate	de	efectele	
neprevăzute	ale	schimbărilor	climatice	asupra	comunităților	lor.	

De	asemenea,	Grupul	 interguvernamental	pentru	schimbările	climatice	
în	cel	de-al	cincilea	Raport	de	evaluare92	sublinia	că	schimbările	climatice	
reprezintă	o	amenințare	gravă	la	adresa	dezvoltării	și	că	efectele	acestora	
trebuie	limitate	pentru	realizarea	unei	dezvoltări	durabile	echitabile	și	pentru	
combaterea	sărăciei.	În	Raport	se	arată	că	din	cauza	creșterii	nivelului	mării	
zonele	de	coastă	se	vor	eroda,	vor	fi	inundate	și	în	final	scufundate.	Aceasta	
înseamnă	un	risc	din	ce	în	ce	mai	mare	pentru	populația	din	zonele	respective	
și	pentru	ecosisteme,	iar	distrugerile	provocate	de	schimbările	climatice	în	
următorii	zeci	de	ani	vor	fi	cu	atât	mai	mari	cu	cât,	în	aceste	zone	a	crescut	
populația,	iar	dezvoltarea	economiei	și	urbanizarea	au	luat	amploare.

Un	subiect	controversat	și	adesea	dezbătut	în	cadrul	Conferințelor	Părților	
la	 Convenția-cadru	 a	 ONU	 privind	 schimbările	 climatice	 este	 principiul	
„responsabilității comune, dar diferențiate”	a	statelor	părți.	

Acesta	a	fost	atât	principiu	director,	cât	și	sursă	de	controversă	în	cadrul	
negocierilor	statelor	membre	ONU	privind	clima.93

92 A	se	vedea	IPCC,	Schimbările climatice 2014: impact, adaptare și vulnerabilitate. Partea 
A: Aspecte globale și sectoriale. Contribuția grupului de lucru II la cel de-al cincilea 
raport de evaluare al Grupului Interguvernamental privind schimbările climatice (Climate 
Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability. Part A: Global and Sectoral Aspects. 
Contribution of Working Group II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change),	 Cambridge	University	 Press,	 Cambridge,	United	Kingdom	
and	 New	 York,	 NY,	 USA,	 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-
PartA_FINAL.pdf
93 A	 se	 vedea	 Pieter	 Pauw,	 Steffen	Bauer,	 Carmen	Richerzhagen,	 Clara	Brandi,	Hanna	
Schmole, Perspective diferite asupra responsabilităților diferențiate (Different Perspectives 
on Differentiated Responsibilities),	German	Development	Institute,	Bonn,	2014,	disponibil	
pe https://www.die-gdi.de/uploads/media/DP_6.2014..pdf 
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Principiul	„responsabilității comune, dar diferențiate”	este	consfințit	de	
Convenția-cadru	a	Națiunilor	Unite	pentru	schimbările	climatice94, unde se 
precizează	că	„pentru abordarea schimbărilor climatice, care au caracter 
global, este nevoie de cooperare între toate țările și de participarea lor într-
un mod eficient și adecvat în conformitate cu responsabilitățile lor comune, 
dar diferențiate, și cu capacitățile de care acestea dispun în funcție de 
condițiile sociale și economice”95.	Tratatul	din	anul	1992	a	împărțit	țările	în	
cele	dezvoltate	și	cele	în	curs	de	dezvoltare,	țările	dezvoltate	fiind	menționate	
la	Anexa	I,	țările	în	curs	de	dezvoltare	nefigurând	pe	această	Anexă.	Țărilor	
dezvoltate	le	revine	un	rol	mai	important	de	atenuare	climatică.

Menționat	și	în	Declarația	de	la	Rio	din	anul	199296,	principiul	„respon-
sabilității comune, dar diferențiate”	 nu	 a	 fost	 în	mod	 explicit	 considerat	
drept	un	principiu	cu	obligativitate	 juridică.	În	Principiul	7	al	Declarației	
de	 la	 Rio	 se	 definește	 „responsabilitatea comună, dar diferențiată”,	
afirmându-se	 că	 „Statele trebuie să coopereze în spiritul parteneriatului 
global în vederea conservării, protejării și restabilirii sănătății și 
integrității ecosistemelor planetei. Din punctul de vedere al contribuțiilor 
lor diferite la degradarea mediului, statele au responsabilități comune, dar 
diferențiate. Țările dezvoltate recunosc responsabilitatea care le revine 
în procesul internațional de realizare a dezvoltării durabile în contextul 
presiunilor exercitate de societate cu privire la protecția globală a mediului 
și al tehnologiilor și resurselor financiare de care dispun. Cu cât o țară este 
mai industrializată, cu atât contribuie mai mult la modificarea climei.ˮ 

În	 cadrul	 Conferințelor	 Părților	 la	 Convenția-cadru	 a	 ONU	 privind	
schimbările	climatice	statele	au	convenit	că	țările	dezvoltate	au	contribuit	
mai	mult	 la	 degradarea	mediului	 și	 că	 le	 revin	 responsabilități	mai	mari	
decât	ale	țărilor	în	curs	de	dezvoltare.	Principiul	„responsabilității comune, 
dar diferențiate”	se	bazează	pe	principiul	„poluatorul	plătește”.97

94 A	se	vedea	Convenţia-cadru	a	Naţiunilor	Unite	privind	schimbările	climatice.	
95 Ibidem.
96 A	 se	 vedea	ONU,	Raportul	Conferinței	Organizației	Națiunilor	Unite	 privind	mediul	
și	dezvoltarea,	Anexa	I	Declarația	de	la	Rio	privind	mediul	și	dezvoltarea	Secțiunea	2.1.	
(Report of the United Nations Conference on Environment and Develoment, Annex I Rio 
Declaration on Environment and Development Section 2.1.), A/CONF.151/26	(Vol.	I).
97	A	 se	 vedea	Lavanya	Rajamani,	 „Principiul	 responsabilității	 comune,	 dar	 diferențiate	 și	
echilibrul	 angajamentelor	 în	 temeiul	 regimului	 climatic”	 („The	Principle	of	Common	but	
Differentiated	Responsibility	and	the	Balance	of	Commitments	under	the	Climate	Regime”),	
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Din	anul	1992,	unele	țări	și-au	consolidat	capacitățile	menținând	în	același	
timp	emisii	scăzute	pe	cap	de	locuitor	și	astfel	au	început	să	apară	tensiuni	
între	țări	cu	privire	la	cele	care	fac	parte	din	Anexa	I	și	cele	care	nu	figurează	
în	Anexă.	Principiul	„responsabilității comune, dar diferențiate”	precum	și	
această	clasificare	mai	sus	menționată	au	fost	codificate	în	Protocolul	de	la	
Kyoto	din	anul	1997,	iar	reducerile	emisiilor	din	țările	dezvoltate	au	devenit	
obligatorii	din	punct	de	vedere	legal.	S-au	stârnit	controverse	cu	privire	la	
faptul	că	țărilor	cu	venituri	medii,	aflate	în	curs	de	dezvoltare,	nu	li	se	cerea	
să	reducă	emisiile	de	dioxid	de	carbon,	în	ciuda	capacității	lor	crescânde	de	
dezvoltare.

Statele	membre	și-au	schimbat	poziția	 în	această	privință	 începând	cu	
COP	17	care	a	avut	loc	la	Durban,	în	Africa	de	Sud	în	2011,	afirmând98	că	
țările	își	pot	stabili	individual	contribuțiile	de	reducere	a	emisiilor.	

În anul	2014,	la	negocierile	din	cadrul	COP	2099	de	la	Lima,	Peru,	statele	
părți	au	convenit	asupra	unei	noi	fraze	privind	termenul	„responsabilități 
comune, dar diferențiate”	adăugând	la	acesta	„și capabilități în funcție de si-
tuația specifică fiecărei țări”.100	Termenul	de	„diferențiat”	implică	stabilirea	
unor	 angajamente	 diferite	 din	 partea	 statelor	 luându-se	 în	 considerare	
capacitățile	diferite,	precum	și	contribuția	lor	la	emisiile	de	dioxid	de	carbon	
în	contextul	nevoilor	lor	specifice	de	dezvoltare.	

Unii	 specialiști	 și	mai	 ales	 reprezentanții	 țărilor	 în	 curs	 de	 dezvoltare	
la	 Conferințele	 părților	 susțin	 că	 standardele	 diferențiate	 între	 națiunile	
dezvoltate	și	cele	 în	curs	de	dezvoltare	ar	putea	conduce	 la	o	 încălcare	a	
dreptului	la	dezvoltare	pentru	țările	în	curs	de	dezvoltare,	deoarece	aceasta	
înseamnă	pe	scurt	că	ele	 trebuie	 să	protejeze	biodiversitatea	și	 să	 reducă	
emisiile,	în	timp	ce	țările	dezvoltate	rămân	doar	cu	responsabilitatea	de	a	
plăti	pentru	acestea	(în	sensul	compensării	daunelor	produse).

În	 vederea	 asigurării	 dreptului	 la	 dezvoltare	 pentru	 toată	 lumea	 este	
necesară	formularea	unor	noi	modele	de	dezvoltare	durabilă,	fără	a	încălca	
drepturilor	celor	vulnerabili.

în	Review of European Community and International Environmental Law,	Vol.	9	No.	2,	2000,	
pp.	120-131,	https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1467-9388.00243 
98	A	se	vedea	FCCC/AWGLCA/2011/MISC.9/Add.1	GE.11-64907.
99 A	se	vedea	Decision	-/CP.20	Lima	call	for	climate	action	https://unfccc.int/files/
meetings/lima_dec_2014/application/pdf/auv_cop20_lima_call_for_climate_action.pdf
100 Ibidem. 

https://unfccc.int/files/meetings/lima_dec_2014/application/pdf/auv_cop20_lima_call_for_climate_action.pdf


63II. IMPACTUL SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
ASUPRA DREPTURILOR OMULUI

Ceea	ce	trebuie	reținut	este	că	de	fapt	acest	principiu	codifică	dreptul	la	
dezvoltare	ca	un	„prag de dezvoltare”	–	un	nivel	de	bunăstare	sub	care	nu	
se	așteaptă	ca	oamenii	să	 împartă	costurile	 tranziției	climatice.	Pragul	de	
dezvoltare	nu	trebuie	confundat	cu	„pragul sărăciei extreme”.	Și	oamenii	
care	se	situează	sub	acest	prag	au	dreptul	fundamental	la	dezvoltare.	Pe	de	
altă	parte,	oamenii	care	se	află	deasupra	pragului	consideră	că	și-au	realizat	
dreptul	 la	 dezvoltare	 și	 că	 au	 responsabilitatea	 de	 a	 păstra	 acest	 drept	 și	
pentru	alții.	Pe	măsură	ce	veniturile	lor	cresc,	aceștia	trebuie	să	își	asume	
treptat	o	responsabilitate	mai	mare,	suportând	costurile	reducerii	emisiilor	
asociate	propriului	consum.	

Obligațiile	 de	 reducere	 a	 emisiilor	 aparțin	 tuturor	 celor	 care	 depășesc	
pragul	de	dezvoltare,	indiferent	dacă	locuiesc	în	Nord	sau	în	Sud.	Acestea	
sunt	regiuni	foarte	diferite	și	ca	grad	de	dezvoltare	și	ca	situare	geografică,	
iar	 fenomenele	climatice	se	manifestă	diferențiat.	Popoarele	din	sud	care	
trăiesc	în	apropiere	de	coastă	se	confruntă	cu	uraganele	și	creșterea	nivelului	
mării,	 iar	cele	din	nord	cu	topirea	ghețarilor,	cu	furtuni	de	zăpadă	sau	cu	
temperaturi	extreme.	

Realitatea	prezentului	ne	arată	că	nu	mai	este	valabilă	diviziunea	socială,	
economică	și	politică	dintre	Nordul	global	înstărit	și	Sudul	global	sărac101. 
Conform	acestei	clasificări	promovate	la	sfârșitul	secolului	20	și	începutul	
secolului	 21,	 Nordul	 reprezenta	 occidentul	 –	 primele	 țări	 ale	 lumii	 cu	
democrații	puternice	și	 tehnologii	avansate	precum	și	 țările	din	„lumea	a	
doua”,	 în	 timp	 ce	 Sudul	 era	 asociat	 cu	 țările	 orientale	 sărace	 în	 curs	 de	
dezvoltare,	cu	democrații	fragile,	care	mai	erau	denumite	și	„lumea	a	treia”,	
multe	dintre	ele	fiind	și	foste	colonii	ale	Nordului.	Dar	odată	cu	liberalizarea	
Chinei	 și	 cu	progresele	economice	din	Asia	 s-a	dovedit	că	această	 teorie	
a	 clasificării	 Nord-dezvoltare	 și	 Sud-sărăcie	 este	 din	 ce	 în	 ce	mai	 puțin	
conformă	cu	realitatea	prezentului. 

4. Dreptul la hrană

Lipsa	unor	alimente,	sau	creșterea	prețurilor,	generează	criza	alimentară,	
iar	aceasta	poate	fi	agravată	de	schimbările	climatice,	precum	degradarea	
mediului,	 deșertificarea,	 fenomenele	meteo	 extreme.	Toate	 acestea	 au	un	
101 Linia	de	demarcare	Brandt	(propusă	de	cancelarul	german	W.	Brandt	în	anul	1980)	este	
o	reprezentare	vizuală	teoretică	a	diviziunii	dintre	Nord	și	Sud.
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impact	 negativ	 asupra	 comunităților	 și	 contribuie	 la	 agravarea	 sărăciei.	
Traiul	 în	 sărăcie	 extremă	 sau	 chiar	 sub	pragul	 acesteia	 afectează	 în	mod	
grav	dreptul	la	hrană	și	implicit	dreptul	la	viață.

În articolul	 11	 al	 Pactului	 cu	 privire	 la	 drepturile	 economice	 sociale	
și	culturale102	 se	 recunoaște	dreptul	 la	hrană	adecvată,	 iar	 țările	au	 inclus	
acest	 drept	 în	 constituțiile	 lor	 precum	 și	 în	 politici	 și	 programe	 pentru	
siguranța	 alimentară.	 În	Comentariul	 general	 nr.	 12	 al	Comitetului	ONU	
pentru	drepturile	 economice,	 sociale	 și	 culturale	 se	 afirmă	că	 „dreptul la 
hrană adecvată este indivizibil și că este inerent demnității umane precum 
și indispensabil pentru realizarea celorlalte drepturi ale omului consfințite 
prin Carta Internațională a Drepturilor Omului103. Este un drept inseparabil 
de justiția socială legat de eradicarea sărăciei și de realizarea drepturilor 
omului pentru toți.”104 

În	textul	Rezoluției	A/HRC/40/L.12	privind	dreptul	la	hrană,	Consiliul	
pentru	Drepturile	Omului105	își	exprimă	îngrijorarea	că	numărul	persoanelor 
înfometate	de	pe	Glob	este	în	creștere	și	că	majoritatea	acestora	trăiesc	în	
țări	aflate	în	curs	de	dezvoltare,	iar	dacă	nu	se	vor	depune	eforturi	mai	mari	
în	această	privință	există	riscul	să	nu	se	îndeplinească	până	în	anul	2030	ținta	
din	cadrul	Obiectivelor	de	Dezvoltare	Durabilă,	de	a	pune	capăt	foametei.

Dreptul	 la	 hrană	 este	 consfințit	 și	 în	 Convenția	 privind	 drepturile	
copilului	în	care	se	precizează	necesitatea	furnizării	de	hrană adecvată	și	
apă	potabilă.106 

În cel de-al	cincilea	Raport	de	evaluare	al	Grupului	interguvernamental	
privind	 schimbările	 climatice	 se	 precizează	 că	 „schimbările climatice 
subminează securitatea alimentară. Se prevede conform simulărilor după 
datele existente că până la mijlocul secolului 21 și pe viitor, speciile 
marine se vor redistribui la nivel global iar biodiversitatea se va reduce în 
102 A	se	vedea	Pactul	internațional	cu	privire	la	drepturile	economice,	sociale	și	culturale, 
http://irdo.ro/irdo/pdf/079_ro.pdf 
103 Carta Internațională a Drepturilor Omului	este	un	ansamblu	de	instrumente	interna-
ționale	 proclamate	 de	ONU	 care	 cuprinde	Declarația	Universală	 a	Drepturilor	Omului,	
Pactul	internațional	privind	drepturile	economice	și	politice,	Pactul	internațional	privind	
drepturile	civile	și	politice,	precum	și	cele	două	Protocoale	opționale
104 A	se	vedea	Comitetul	ONU	pentru	drepturile	economice,	sociale	și	culturale,	Comentariul 
general nr. 12 (1999) privind dreptul la hrană adecvată (art. 11),	E/C.12/1999/5,	adoptat	la	
cea	de	a	26-a	sesiune,	Geneva,	26	aprilie-14	mai	1999.
105 A	se	vedea	Rezoluția	Adunării	Generale	a	ONU	A/HRC/40/L.12	19.03.2019.
106 Articolul	24	(c)	al	Convenției	ONU	privind	drepturile	copilului.
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zonele cele mai amenințate de schimbările climatice, ceea ce va constitui o 
problemă pentru producția de pescuit. Producțiile de grâu, orez și porumb 
în regiunile cu temperaturi tropicale vor avea de suferit în urma încălzirii 
globale și dacă nu se identifică măsuri de adaptare securitatea alimentară 
va fi amenințată la nivel global”107.

Pronosticurile	 experților	 Grupului	 interguvernamental	 pe	 probleme	
climatice	sunt	sumbre	chiar	și	dacă	se	ia	în	calcul	un	nivel	mediu	al	emisiilor	
de	 carbon.	 Și	 în	 acest	 caz,	 schimbările	 climatice	 vor	 afecta	 ireversibil	
ecosistemele	chiar	în	cursul	acestui	secol.	A	fost	observată	și	documentată	
schimbarea	de	reacție	și	comportament	a	unor	specii	de	plante	și	animale,	dar	
unele	dintre	acestea	nu	vor	fi	capabile	să	țină	pasul	cu	înăsprirea	condițiilor	
de	viață	 și	 să	 se	 adapteze	 la	 schimbarea	climei.	 În	 acest	 context,	Grupul	
de	experti	prevede	că	multe	specii	se	vor	diminua	numeric,	în	special	cele	
cărora	 li	 se	 restrânge	habitatul,	 iar	 riscul	de	extincție	pentru	unele	dintre	
acestea	va	fi	din	ce	în	ce	mai	mare.	Totodată,	devitalizarea	pădurilor	are	loc	
în	mai	multe	regiuni	de	pe	glob.	Acest	fenomen	afectează	biodiversitatea,	
calitatea	apei,	industria	lemnului	și	mijloacele	de	trai.108 

Uscarea	pădurilor	atrage	după	sine	creșterea	temperaturilor,	iar	odată	cu	
încălzirea	se	înmulțesc	insectele	dăunătoare.	Toate	aceste	fenomene	afec-
tează	dreptul la hrană și dreptul la sănătate.

Amenințările	climatice	cu	care	se	confruntă	agricultura	și	sistemele	de	
producție	 agricolă	 la	 ora	 actuală	 trebuie	 luate	 în	 considerare	 în	 vederea	
găsirii	unor	mijloace	novatoare	pentru	asigurarea	securității	alimentare	și	
implementarea	unor	măsuri	de	adaptare.

	Organizația	neguvernamentală	QUNO109	evidenția	 încă	din	anul	2015	
faptul	că	producțiile	agricole	moderne	la	nivel	industrial	intimidează	micii	
fermieri,	 dar	 „dacă	 sprijinim	 fermierii	 locali,	 aceștia	 pot	 deveni	 din	 cei	
107 A	se	vedea	IPCC,	Schimbările climatice 2014: Raport de sinteză. Contribuția grupurilor 
de lucru I, II și III la cel de-al cincilea raport de evaluare al Grupului Interguvernamental 
privind schimbările climatice (Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution of 
Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental 
Panel on Climate Change),	IPCC,	Geneva,	Switzerland,	2014,	p.	13,	disponibil	pe	https://
www. ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
108 Ibidem. 
109	A	se	vedea	Chelsea	Smith,	David	Elliott,	Susan	H.	Bragdon,	Realizarea dreptului la 
hrană în era schimbărilor climatice: importanța micilor fermieri (Realizing the right 
to food in an era of climate change: The importance of small-scale farmers),	 Quaker	
United	Nations	Office,	Geneva,	mai	2015,	disponibil	pe	https://quno.org/resource/2015/8/
realizing-right-food-era-climate-change 

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
https://quno.org/resource/2015/8/realizing-right-food-era-climate-change
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mai	vul	nerabili,	cei	mai	valoroși”.110	Valorificarea	produselor	locale	bio	și	
schimbarea	 dietelor,	 orientarea	 spre	 o	 alimentație	 sănătoasă,	modificarea	
stilului	 de	 viață,	 sunt	 exemple	 de	 adaptare	 la	 noile	 condiții	 climatice.	
Solu	țiile	 bio	 în	 agricultură	 deși	 nu	 dau	 rezultate	 rapide	 și	 la	 scară	 largă,	
cresc	 disponibilitatea,	 accesibilitatea	 și	 durabilitatea	 producției	 de	 hrană,	
iar	 sprijinirea	dezvoltării	 rurale	are	ca	efect	 și	crearea	unor	noi	 locuri	de	
muncă.	În	Uniunea	Europeană	au	început	să	se	dezvolte	micii	fermieri	și	să	
apară	noi	inițiative	în	domeniul	agriculturii,	pomiculturii	și	viticulturii.	Și	în	
România	este	încurajată	această	tendință	de	către	autoritățile	locale.	

În	condițiile	tot	mai	imprevizibile	ale	modificărilor	climatice,	producătorii	
de	cereale	trebuie	să	țină	pasul	cu	aceste	schimbări,	să	ia	în	considerare	noi	
tipuri	de	rezistență	la	molime	ale	culturilor,	toleranța	la	secetă	prelungită	sau	
la	solurile	salinizate,	și	să	prevadă	care	specii	de	culturi	au	genele	potrivite	
pentru	a	rezista	noilor	condiții.111	Aceste	decizii	sunt	de	o	importanță	vitală	
pentru	că	de	viitoarele	culturi	depinde	capacitatea	noastră	de	a	ne	adapta	la	
schimbare	și	implicit	posibilitatea	de	a	ne	hrăni.	Colaborarea	dintre	fermieri	
și	 cercetătorii	 în	 domeniu	 are	un	 rol	 important	 în	 asigurarea	dreptului	 la	
hrană	pe	viitor.

Raportorul	 special	 ONU	 pentru	 dreptul	 la	 hrană,	 în	 cel	 mai	 recent	
Raport	„O	perspectivă	critică	asupra	sistemelor	de	alimentație,	a	crizelor	
alimentare	și	a	viitorului	dreptului	la	hrană	2020”112,	analizează	tendințele	
globale	 și	 dezavantajele	 modelului	 de	 agricultură	 la	 scară	 industrială,	
precizând	că	acesta	generează	„pierderea	 și	 risipa	hranei,	 rele	 tratamente	
ale	faunei	sălbatice,	emisii	de	gaze	cu	efect	de	seră,	poluarea	ecosistemelor,	
abuzuri	asupra	fermierilor	și	pescarilor,	de	multe	ori	soldate	cu	strămutarea	
și	perturbarea	comunităților	agricole	tradiționale”.113

110 Ibidem.
111 A	se	vedea	L.	Cattivelli	și	alții,	„Îmbunătățirea	toleranței	la	secetă	la	plantele	de	cultură:	o	
viziune	integrată	de	la	reproducere	la	genomică”	(„Drought	tolerance	improvement	in	crop	
plants:	An	integrated	view	from	breeding	to	genomics”),	Field Crops Research,	Volume	
105,	Issues	1–2,	2	January	2008,	pp.	1–14,	disponibil	pe	https://www.sciencedirect.com/
science/article/abs/pii/S0378429007001414
112 A	se	vedea	ONU, Raportul raportorului special pentru dreptul la hrană – O perspectivă 
critică asupra sistemelor de alimentație, a crizelor alimentare și a viitorului dreptului la 
hrană 2020 (Critical perspective on food systems, food crises and the future of the right to 
food – Report of the Special Rapporteur on the right to food,	A/HRC/43/44,	21	ianuarie	
2010,	https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/A_HRC_43_44_E.pdf
113 Ibidem.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0378429007001414
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Dreptul	la	hrană	este	condiționat	de	securitatea	alimentară	iar	aceasta	devine	
din	ce	în	ce	mai	fragilă	în	societatea	contemporană,	nu	numai	din	punct	de	
vedere	climatic.	Pandemia	de	Covid-19	a	generat	o	criză	de	sănătate	urmată	
de	o	criză	economică.	Toate	aceste	noi	evoluții	vor	afecta	și	mai	mult	acest	
drept.	Nu	este	nevoie	numai	de	măsuri	adecvate	și	eficiente	pentru	asigurarea	
siguranței	alimentare,	ci	 și	de	o	mai	mare	adaptabilitate	din	partea	micilor	
fermieri	și	a	producătorilor	de	hrană	în	general.	Dar	inovațiile	în	domeniu	și	
politicile	de	adaptare	nu	vor	avea	succes	dacă	prin	subminarea	inițiativelor	
locale,	 sau	 compromiterea	 diversității	 genetice	 a	 culturilor	 în	 scopul	 unui	
profit	imediat	va	persista	încălcarea	dreptului	la	hrană.

5. Dreptul la apă și salubritate 

Comitetul	 ONU	 pentru	 Pactul	 internațional	 cu	 privire	 la	 drepturile	
economice	sociale	și	culturale	a	adoptat	în	anul	2002	Comentariul	General	
nr.	15	 referitor	 la	dreptul	 la	apă.114	 În	articolul	1	al	acestuia	 se	afirmă	că	
„Dreptul la apă este indispensabil pentru o viață demnă. Este o condiție 
esențială pentru realizarea celorlalte drepturi ale omului”.	 115	Dreptul	 la	
apă	este	definit	ca	fiind	„dreptul oricărui om la apă suficientă, potabilă și 
accesibilă pentru uzul personal și cel casnic.”116 

În iulie	2010,	prin	Rezoluția	nr.	64/292117,	Adunarea	Generală	a	ONU	
recunoștea	 în	mod	 explicit	 dreptul	 la	 apă	 potabilă	 și	 salubritate,	 precum	
și	faptul	că	accesul	la	acestea	reprezintă	un	drept	esențial	de	care	depinde	
realizarea	celorlalte	drepturi	ale	omului.	Dacă	acest	drept	este	respectat	și	
asigurat,	fiecare	om	se	poate	bucura	de	o	viață	demnă	și	de	toate	celelalte	
drepturi	 ale	 sale.	 Prin	 această	 Rezoluție,	 ONU	 făcea	 apel	 la	 statele	 și	
organizațiile	 internaționale	 să	 furnizeze	 resurse	 financiare	 și	 transfer	 de	
tehnologii	pentru	a	sprijini	țările	în	curs	de	dezvoltare	în	vederea	obținerii	
accesului	la	apă	potabilă	și	igienă	pentru	toată	lumea.	
114 A	se	vedea	Comitetul	ONU	pentru	drepturile	economice,	sociale	și	culturale,	Comentariul 
general nr. 15 (2002) privind dreptul la apă (art. 11 și 12 din Pactul International cu 
privire la drepturile economice, sociale și culturale),	E/C.12/2002/11,	adoptat	la	cea	de-a	
29-a	sesiune,	Geneva,	11	–	29	noiembrie	2002.
115 Ibidem.
116 Ibidem.
117	A	se	vedea	Adunarea	Generală	a	ONU	Rezoluția A/RES/64/292.,	28.07.2010,	https://
undocs.org/A/RES/64/292
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Dreptul	 la	 apă	 se	 regăsește	 în	 Convenția	 privind	 eliminarea	 tuturor	
formelor	de	discriminare	împotriva	femeilor118	(articolul	14	(2)	h),	în	care	
se	precizează	că:	„Statele părți vor ține seama de problemele specifice ale 
femeilor din mediul rural și de rolul important pe care aceste femei îl au în 
susținerea materială a familiilor lor, în special prin munca lor în sectoarele 
nefinanciare ale economiei, se vor lua toate măsurile corespunzătoare 
pentru a asigura aplicarea dispozițiilor prezentei Convenții femeilor din 
zonele rurale (...) pentru ca acestea să beneficieze de condiții de viață 
convenabile, în special în ceea ce privește locuințele, condițiile sanitare, 
aprovizionarea cu electricitate și apă, transporturi și comunicații.ˮ	119. 

Accesul	 redus	 la	apă	 reprezintă	o	povară	 în	plus	pentru	 femeile	 și	 fe-
tele	din	 țările	 în	curs	de	dezvoltare,	deoarece	conform	culturii	și	 tradiției	
comunităților,	ele	sunt	cele	care	trebuie	să	aducă	apă	pentru	întreaga	familie.	
Chiar	și	în	unele	țări	dezvoltate	există	o	discrepanță	între	mediul	urban	și	cel	
rural	în	ceea	ce	privește	accesul	la	apă.

Dreptul	 la	 apă	 este	 consfințit	 și	 în	 Convenția	 cu	 privire	 la	 drepturile	
copilului,	unde	se	specifică	necesitatea	 furnizării	de	hrană	adecvată	și	de	
apă potabilă120, precum	și	în	Convenția	privind	drepturile	persoanelor	cu	
dizabilități121	 care	 prevede	 la	 articolul	 28	 „condiții de viață adecvate și 
protecție socială pentru persoanele cu dizabilități și asigurarea accesului 
acestora la apă curată și potabilă”122.

Este	 important	 de	 amintit	 Protocolul	 adițional	 la	 Carta	 africană	 a	
drepturilor	omului	și	popoarelor	cu	privire	la	drepturile	femeilor	în Africa 
(Protocolul	de	la	Maputo)123,	deoarece	pe	continentul	african	disponibilitatea	
118 Convenția	asupra	eliminării	tuturor	formelor	de	discriminare	față	de	femei	adoptată	și	
deschisă	 spre	 semnare	 de	Adunarea	Generala	 a	NatiuniIor	Unite	 prin	Rezolutia	 34/180	
din	 18	 decembrie	 1979.	 Intrată	 in	 vigoare	 la	 3	 septembrie	 1981,	 conform	 dispozitiiior	
art.	27(1.).	Romania	a	 ratificat	Convenția	 la	7	 ianuarie	1982,	 textul	 în	 limba	 română	al	
Convenției	 în	 format	 pdf	 la	 https://anes.gov.ro/wp-content/uploads/2018/07/Conventia-
asupra-eliminarii-tuturor-formelor-de-discriminare-fata-de-femei-cedaw.pdf
119 A	 se	 vedea	 Comitetul	 pentru	 eliminarea	 discriminării	 faţă	 de	 femei,	Recomandarea 
generală nr. 24 (1999) privind articolul 12 din Convenție (sănătatea),	A/54/38/Rev.1,	
chap.	I,	para.	28.
120 Articolul	24	(c)	al	Convenției	ONU	cu	părivire	la	drepturile	copilului.
121 Articolul	28	(a)	al	Convenției	ONU	privind	drepturile	persoanelor	cu	dizabilități.
122 Ibidem.
123 Adoptat	în	cadrul	celei	de	a	2-a	sesiuni	ordinare	a	Adunării	Uniunii	Africane,	la	Maputo,	
Mozambic,	11.06.2003	și	intrat	în	vigoare	în	data	de	25	noiembrie	2005,	în	format	pdf	la	https://
au.int/sites/default/files/treaties/37077-treaty-charter_on_rights_of_women_in_africa.pdf
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apei	 potabile	 precum	 și	 distanțele	 parcurse	 pentru	 procurarea	 acesteia	
continuă	să	rămână	o	problemă	și	în	prezent.	Articolul	15	al	Protocolului	
menționează	 dreptul	 la	 siguranță	 alimentară	 subliniind	 că	 „femeile au 
dreptul la hrană și nutriție adecvată iar statele trebuie să ia măsuri pentru 
a le furniza femeilor accesul la apă curată și potabilă”124.

Organizația	Mondială	 a	 Sănătății	 estimează	 că	 o	 persoană	 are	 nevoie	
de	 aproximativ	 100	 de	 litri	 de	 apă	 pe	 zi	 pentru	 satisfacerea	 nevoilor	 de	
bază	 și	pentru	o	 stare	bună	de	 sănătate125	 și	 că	apa	nu	 trebuie	 să	conțină	
microorganisme	sau	substanțe	chimice,	iar	apa	pentru	uz	casnic	să	aibă	o	
culoare	și	un	miros	acceptabile.	Apa	trebuie	să	se	afle	în	imediata	apropiere	
a	gospodăriei	sau	a	locului	de	muncă.	De	asemenea,	Organizația	Mondială	a	
Sănătății	apreciază	că	sursa	de	apă	ar	trebui	să	fie	la	cel	mult	1000	de	metri	
distanță	de	casă	și	că	deplasarea	pentru	aducerea	acesteia	nu	ar	 trebui	să	
dureze	mai	mult	de	30	de	minute126.	Aceste	standarde	ar	putea	stârni	mirare	
în	țările	dezvoltate,	dar	ele	sunt	corect	elaborate	dacă	luăm	în	considerare	
aspectul	global	al	disponibilității	apei	potabile	și	 faptul	că	accesul	 la	apă	
potabilă	pe	continentul	african	rămâne	problematic.

Experții	 Grupului	 interguvernamental	 privind	 schimbările	 climatice	
care	 au	 contribuit	 la	 cel	 de-al	 cincilea	 Raport	 de	 evaluare	 estimează	 că	
„schimbările climatice vor scădea pe viitor debitul apelor de suprafață și 
al celor subterane în special în zonele uscate subtropicale”127.	Lupta	pentru	
resurse	de	apă	se	va	intensifica	în	agricultură,	în	industrie	și	în	producerea	
de	energie	și	va	afecta	siguranța	alimentară.	

Dreptul	la	hrană,	dreptul	la	apă	și	salubritate,	dreptul	la	sănătate,	dreptul	
la	condiții	decente	de	trai	sunt	interdependente,	fiind	strâns	legate	de	dreptul	
la	viață. Așa	cum	se	precizează	în	Raportul	IPCC	mai	sus	menționat,	toate	
aceste	drepturi	vor	fi	afectate	de	schimbările	climatice.

Scăderea	precipitațiilor	provoacă	secete,	stratul	de	zăpadă	care	prin	topire	
alimentează	cursurile	de	apă	se	subțiază	din	cauza	temperaturilor	ridicate,	
ceea	ce	va	grăbi	evaporarea	apei,	creșterea	nivelului	mărilor	va	inunda	cu	
124 Ibidem.
125 A	 se	 vedea	 OHCHR,	Dreptul la apă, Fișa tehnică nr. 35 (The right to water, Fact 
Sheed No. 35),	 OHCHR,	 UN-Habitat,	 WHO,	 2010,	 https://www.refworld.org/
docid/4ca45fed2. html
126 A	se	vedea	nota	de	subsol	nr.	70.
127 A	se	vedea	IPCC,	Schimbările climatice....op. cit.,	2014.	

https://www.refworld.org/docid/4ca45fed2.html
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apă	 sărată	 ecosistemele	de	 apă	dulce,	 dăunând	 calității	 apei,	 iar	 în	 unele	
zone	aprovizionarea	cu	apă	potabilă	va	deveni	problematică.128

6. Dreptul la sănătate

Dreptul	la	sănătate	este	prevăzut	în	Declarația	Universală	a	Drepturilor	
Omului,	 în	 articolul	 12	 al	 Pactului	 internațional	 cu	 privire	 la	 drepturile	
economice,	sociale	și	culturale,	precum	și	în	articolele	1	și	3	ale	Convenției-
cadru	a	ONU	privind	schimbările	climatice.

Prin	 Rezoluția	 A/HRC/RES/29/15129	 a	 Consiliului	 pentru	 Drepturile	
Omului,	 se	 afirmă	 importanța	 continuării	 acțiunilor	 de	 combatere	 a	
schimbărilor	 climatice	 și	 se	 solicită	 efectuarea	 unui	 studiu	 cu	 privire	 la	
impactul	schimbărilor	climatice	asupra	dreptului	la	sănătate.

În	Preambulul	Acordului	de	la	Paris	se	subliniază	că	„statele părți atunci 
când întreprind acțiuni climatice trebuie să respecte, să promoveze și să 
țină cont de obligațiile pe care și le-au asumat (...) cu privire la dreptul la 
sănătate”.130 

Schimbările	 climatice	 pot	 contribui	 la	malnutriție	 prin	 compromiterea	
recoltelor	ca	urmare	a	unor	secete	prelungite,	afectând	dreptul	la	hrană	și	
implicit	dreptul	la	sănătate,	iar	valurile	de	căldură	amplifică	efectele	poluării,	
agravând	afecțiunile	respiratorii.	Țările	sărace	și	țările	în	curs	de	dezvoltare	
sunt	cele	mai	vulnerabile	la	aceste	pericole.

Interdependența	 dintre	 drepturile	 omului	 este	 relevată	 atunci	 când	
vorbim	despre	acest	drept	deoarece,	el	include	și	dreptul	la	apă	potabilă	și	
igienă,	dreptul	la	hrană	și	dreptul	la	locuință.	Dacă	toate	aceste	drepturi	sunt	
asigurate	atunci	este	asigurat	și	dreptul	la	sănătate.
128 A	se	vedea	IPCC,	Schimbările climatice 2014: impact, adaptare și vulnerabilitate. Partea 
A: Aspecte globale și sectoriale. Contribuția grupului de lucru II la cel de-al cincilea 
raport de evaluare al Grupului Interguvernamental privind schimbările climatice (Climate 
Change 2014: Impacts, Adaptation, and Vulnerability, Contribution of the Working Group 
II to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change), 
Cambridge	 University	 Press,	 Cambridge,	 United	 Kingdom	 and	 New	York,	 NY,	 USA,	
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/WGIIAR5-PartA_FINAL.pdf
129 A	se	vedea	Rezoluția	29/15	a	Consiliului	ONU	pentru	Drepturile	Omului,	Drepturile 
omului și schimbările climatice,	 adoptată	 la	 02.	 07.	 2015,	 A/HRC/RES/29/15	 https://
ap.ohchr.org/documents/dpage_e.aspx?si=A%2FHRC%2FRES%2F29%2F15
130 A	se	vedea	Acordul	de	la	Paris.	
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Conform	 IPCC131,	 au	 efecte	 directe	 ale	 schimbărilor	 climatice	 asupra	
sănătății	 inundațiile	 de	 proporții,	 valurile	 de	 căldură,	 secetele,	 incendiile	
de	vegetație	și	dezastrele	naturale	provocate	de	fenomene	meteo	extreme,	
precum	 uragane,	 tsunami.	 Dar	 schimbările	 climatice	 pot	 avea	 și	 efecte	
indirecte	 asupra	 sănătății,	 prin	 perturbarea	 altor	 sisteme,	 de	 exemplu	 o	
redistribuire	 din	 cauza	 încălzirii	 globale	 a	 incidenței	 bolilor	 infecțioase	
precum	malaria	sau	febra	Dengue,	prin	contaminarea	apei	și	a	hranei.132

Lipsa	hranei	și	a	apei,	nesiguranța	zilei	de	mâine,	determină	migrația	for-
țată,	iar	cei	care	își	părăsesc	locurile	natale	sunt	într-o	stare	psihică	preca	ră	
de	anxietate,	care	le	poate	afecta	sănătatea	și	echilibrul	psihic,	deci	implicit	
dreptul	la	sănătate	și	dreptul	la	viață.	

Criza	 de	 sănătate	 generată	 în	 acest	 an	 de	 pandemia	 de	 COVID-19	 a	
declanșat	 o	 criză	 economică,	 socială	 și	 umanitară,	 afectând	 procesul	 de	
dezvoltare	și	creând	premisele	pentru	o	criză	a	drepturilor	omului.

Pandemia	afectează	în	mod	direct	dreptul	la	sănătate	și	dreptul	la	viață.	
În	 acest	 context,	 legislația	 internațională	 permite	 luarea	 unor	 măsuri	 de	
urgență,	 dar	 acele	 măsuri	 care	 restrâng	 drepturile	 omului	 trebuie	 să	 fie	
proporționale	 cu	 gravitatea	 răspândirii	 virusului,	 nediscriminatorii	 și	mai	
ales	temporare.	Altfel,	există	riscul	de	a	pune	în	pericol	democrația	și	statul	
de	drept.	 În	prezent,	 prin	măsurile	de	 restricție	 la	nivel	 global	 cu	 scopul	
protecției	 dreptului	 la	 sănătate,	 pentru	 ținerea	 sub	 control	 și	 gestionarea	
pandemiei	au	fost	limitate	o	serie	de	drepturi,	printre	care	dreptul	la	libera	
circulație.	Pandemia	de	COVID-19	s-a	răspândit	în	aproape	toate	țările	de	
pe	glob,	în	condițiile	în	care	multe	dintre	acestea	se	confruntau	deja	cu	crize	
umanitare	încă	înainte	de	apariția	virusului	SARS-COV–2.

Referindu-se	 la	 Planul	 de	 lucru	 2019-2023,	 Organizația	 Mondială	 a	
Sănătății	sintetizează	cele	mai	importante	10	amenințări	la	adresa	sănătății	
131 A	se	vedea	IPCC,	Schimbările climatice 2014: Raport de sinteză. Contribuția grupurilor 
de lucru I, II și III la cel de-al cincilea raport de evaluare al Grupului Interguvernamental 
privind schimbările climatice (Climate Change 2014: Synthesis Report. Contribution 
of Working Groups I, II and III to the Fifth Assessment Report of the 
Intergovernmental Panel on Climate Change),	 IPCC,	 Geneva,	 Switzerland,	 https://
www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
132 A	 se	 vedea	 Federatia	 internațională	 a	 asociațiilor	 studenților	 la	 medicină	 (IFMSA),	
Contribuția IFMSA la studiul ONU OHCHR privind schimbările climatice și dreptul la 
sănătate, în contextul COP 21( IFMSA Contribution to the UN OHCHR study on the 
Climate Change and human rights to health, in the road to COP21),	 2015	 https://
www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/Impact/
InternationalFederationMedicalStudents.pdf

https://www.ohchr.org/Documents/Issues/ClimateChange/Impact/InternationalFederationMedicalStudents.pdf
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full.pdf
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globale.	Se	poate	deduce	din	această	listă	că	cea	mai	mare	parte	dintre	acestea	
au	 legătură	 directă	 sau	 indirectă	 cu	 schimbările	 climatice	 antropogenice:	
„bolile netransmisibile, precum diabetul, cancerul și bolile de inimă, sunt 
responsabile în mod colectiv de peste 70% dintre toate decesele din întreaga 
lume (41 de milioane de persoane). Această cifră include 1,5 milioane de 
oameni care mor prematur”.133

Peste	85%	din	aceste	decese	premature	sunt	produse	în	țările	cu	venituri	
mici	și	medii.	Creșterea,	incidenței	acestor	boli	a	fost	determinată	de	factori	
de	risc	major:	consumul	de	tutun,	inactivitatea	fizică,	consumul	excesiv	de	
alcool,	 dietele	 nesănătoase	 și	 poluarea	 aerului.	Acești	 factori	 favorizează	
apariția	unor	probleme	de	sănătate	mintală,	depresii	de	 la	vârste	 fragede,	
sinucideri	 în	 rândul	 tinerilor.	Dintre	efectele	climatice,	poluarea aerului 
prezintă	cel	mai	mare	risc	pentru	sănătatea	umană.	Poluanții	microscopici	
din	aer	pătrund	 în	sistemele	respiratorii	și	circulatorii,	afectând	plămânii,	
inima	și	creierul.	7	milioane	de	persoane	mor	prematur	în	fiecare	an134 ca 
urmare	a	cancerului	pulmonar	și	biliar,	a	accidentelor	vasculare,	a	bolilor	
cardiace	și	a	altor	afecțiuni	pulmonare	grave.

Potrivit	unui	studiu	recent	al	Universității	Harvard,	expunerea	pe	termen	
lung	 la	 poluare	 poate	 crește	 riscul	 mortalității	 persoanelor	 infectate	 cu	
virusul	 SARS-COV-2.135	 De	 asemenea,	 eliminarea	 necorespunzătoare	 a	
deșeurilor	prin	incinerare	la	scară	mică	și	arderea	gunoaielor	la	gropile	de	
gunoi	generează	poluanți	organici	extrem	de	toxici	cu	un	impact	puternic	
asupra	sănătății.	Totodată,	pandemia	gripelor	de	sezon	afectează	sănătatea	
la	nivel	global.	

Dreptul	 la	 sănătate	 poate	 fi	 încălcat	 și	 indirect,	 spre	 exemplu	 prin	
condițiile precare de locuit136.	 La	 această	 precaritate	 contribuie	 atât	
133 A	se	vedea	OMS,	Al treisprezecelea plan general de lucru 2019-2023 (Thirteenth General 
Programme of Work 2019–2023), aprobat	 de	Adunarea	 Generală	 OMS	 prin	 Rezoluția	
WHA71.1	din	25.05.2018	https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/324775/WHO-
PRP-18.1-eng.pdf și https://www.who.int/news-room/spotlight/ten-threats-to-global-
health-in-2019
134 Ibidem. 
135 A	se	vedea	Wu,	X.,	Nethery,	R.	C.,	Sabath,	M.	B.,	Braun,	D.	and	Dominici,	F.,	„Poluarea	
aerului	și	mortalitatea	COVID-19	în	Statele	Unite:	puncte	forte	și	limitări	ale	unei	analize	
de	 regresie	 ecologică”	 („Air	 pollution	 and	 COVID-19	 mortality	 in	 the	 United	 States:	
Strengths	and	limitations	of	an	ecological	regression	analysis”),	Science advances,	Harvard	
University,	2020,	p.	6, https://projects.iq.harvard.edu/covid-pm
136 Ibidem.
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schimbările	 climatice	 (secete,	 foamete,	 dezastre	 naturale	 care	 determină	
strămutarea	populației),	cât	și	conflictele	armate.	În	țările	sărace	sau	în	curs	
de	dezvoltare	 sistemele	de	sănătate	 slabe	nu	permit	accesul	 la	 îngrijiri	 și	
servicii	de	bază.	

Rezistența antimicrobiană	este	cauzată	de	abuzul	de	antibiotice	și	medi-
camente	atât	pentru	oameni	cât	și	pentru	animalele	domestice.	De	asemenea	
substanțele	cu	care	se	tratează	pomii	sau	culturile	degradează	mediul.	Pot	fi	
compromise	elemente	de	floră	și	faună.	Astfel	este	afectat	dreptul	la	hrană	
și	la	un	mediu	sănătos.

Agenții patogeni și bolile prioritare care pot genera pandemii globale 
Modificările	 climatice	 au	 contribuit	 și	 la	 răspândirea	 unor	 boli,	 iar	

pentru	multe	 dintre	 acestea	 nu	 s-a	 descoperit	 încă	medicamentul	 care	 să	
le	combată.	Încă	din	anul	2019,	Organizația	Mondială	a	Sănătății	avertiza	
că	există	riscul	unor	mutații	care	ar	putea	genera	o	pandemie	globală	și	în	
comunicatul	„Prioritizarea	bolilor	pentru	cercetare	și	dezvoltare	în	contexte	
de	urgență”137	identifică	bolile	și	agenții	patogeni	care	au	potențialul	de	a	
provoca	o	urgență	de	sănătate	publică,	și	pentru	care	nu	există	tratamente	
și	 vaccinuri	 eficiente.	 Această	 listă	 enumera	 următoarele	 boli	 ca	 fiind	
prioritare	pentru	cercetare	și	potențial	generatoare	de	contexte	de	urgență:	
Covid-19,	febra	hemoragică	Crimeea-Congo,	virusurile	Ebola	și	Marburg,	
febra	 Lassa,	 MERS-CoV	 –	 sindromul	 respirator	 din	 Orientul	 Mijlociu	
provocat	de	coronavirus,	boala	Nipah,	febra	Rift	Valley,	Zika,	dar	și	Boala	
X	–	prin	aceste	termen	fiind	definită	o	potențială	pandemie	cauzată	de	un	
agent	patogen	care	până	în	prezent	nu	a	cauzat	boli	umane138. 

Dreptul	 la	 sănătate	 este	 afectat	 și	 de	 servicii de sănătate precare.139 
Lipsa	 resurselor	 și	 confruntarea	cu	modificările	climatice	 slăbesc	capaci-
tățile	 sistemelor	 de	 sănătate	 care	 în	 multe	 țări	 erau	 deja	 fragile	 înainte	
de	producerea	unui	 fenomen	meteo	 extrem	sau	 a	unei	pandemii	globale.	
Campaniile antivaccinare	 pot	 favoriza	 răspândirea	 și	 scăparea	 de	 sub	
control	a	unor	boli	grave.

Schimbările	climatice	au	determinat	și	modificări	ale	circuitului	apei	în	
natură.	Spre	exemplu,	conform	Organizației	Mondiale	a	Sănătății	din	cauza	
137 https://www.who.int/activities/prioritizing-diseases-for-research-and-development-in-
emergency-contexts
138 A	se	vedea	OMS.	op. cit. 
139 Ibidem.
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precipitațiilor	Febra	Dengue	140	începe	să	se	răspândească	acum	și	în	Nepal,	
deși	se	manifestase	mai	mult	în	Bangladesh.

Precipitațiile	 abundente	 sunt	 corelate	 cu	 focare	 de	boli	 transmise	 prin	
apă	ca	urmare	a	înmulțirii	agenților	patogeni	și	a	contaminării	apei,	dar	și	a	
revărsării	apelor	din	rețelele	de	canalizare.

Schimbările	climatice	pot	cauza	și	reducerea	fluxului	apelor	pe	timpul	
verilor	prelungite,	ceea	ce	determină	o	mai	mare	contaminare	bacteriană.	De	
asemenea,	insuficiența	apei	potabile	sau	a	apei	pentru	igiena	personală,	care	
sunt	indispensabile	pentru	sănătate,	pot	contribui	la	apariția	și	răspândirea	
unor	focare	de	boli	infecțioase.

Deși	 s-au	 făcut	progrese	 în	 limitarea	 răspândirii	bolii HIV/SIDA, una 
dintre	cele	mai	vulnerabile	categorii	afectate	de	această	boală	o	reprezintă	
tinerele	și	femeile	cu	vârste	cuprinse	între	15	și	24	de	ani	din	Africa	sub	
Sahariană,	unde	una	din	patru	femei	este	infectată141.	Continentul	African,	
după	cum	am	arătat	și	în	capitolele	anterioare,	este	printre	zonele	profund	
afectate	de	schimbările	climatice.	

Dreptul	la	sănătate	nu	poate	fi	protejat	decât	prin	intermediul	unei	bune	
guvernări	 și	 al	 cooperării	 internaționale	 privind	 politicile	 și	 măsurile	 de	
dezvoltare	durabilă.

7. Dreptul la o locuință adecvată

Dreptul	la	o	locuință	adecvată	este	strâns	legat	de	dreptul	la	dezvoltare,	la
autodeterminare,	la	sănătate,	la	apă	potabilă,	la	educație	și	implicit	de	dreptul	
la	viață.	În	secțiunea	„dreptul	la	autodeterminare	–	refugiații	climatici”	am	
evidențiat	cum	din	cauza	creșterii	nivelului	mării,	statele	mici	insulare	sunt	
amenințate	cu	dispariția	(un	exemplu	este	Republica	Kiribati).

În articolul	11	al	Pactului	Internațional	cu	privire	la	drepturile	economice,	
sociale	 și	 culturale”142,	 „Statele părţi la prezentul Pact recunosc dreptul 
oricărei persoane la un nivel de trai decent pentru ea însăși și familia sa, 
inclusiv dreptul la hrană, îmbrăcăminte și locuință suficiente, precum și 
140 Ibidem. 
141 Ibidem.
142 Pactul	internațional	cu	privire	la	drepturile	economice,	sociale	și	culturale,	http://irdo. 
ro/irdo/pdf/079_ro.pdf		

http://irdo.ro/irdo/pdf/079_ro.pdf
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la îmbunătățirea continuă a condițiilor sale de existență. Statele părţi vor 
lua măsuri potrivite pentru a asigură realizarea acestui drept şi recunosc 
în acest scop importanţa esenţială a unei cooperari internaționale liber 
consimțite.”143	 Dreptul	 la	 locuință	 este	 esențial	 în	 exercitarea	 tuturor	
celorlalte	drepturi	economice,	sociale	și	culturale. 

Teritorii	întregi	pot	deveni	de	nelocuit	ca	urmare	a	schimbărilor	climatice.	
Populațiile	sunt	strămutate	sau	nevoite	să	migreze.	Le	sunt	astfel	afectate	
o	 serie	 de	 drepturi:	 dreptul	 la	 dezvoltare,	 dreptul	 la	 locuință,	 dreptul	 la	
proprietate	și	dreptul	la	autodeterminare.

În	procesul	migrației,	din	cauza	schimbărilor	climatice,	trebuie	respectate	
drepturile	omului	pentru	toți,	ceea	ce	presupune	condiții	de	viață	adecvate	
și	locuințe	decente.

Guvernele	 nu	 reușesc	 să	 asigure	 în	 totalitate	 locuințe	 sigure	 pentru	 o	
mare	parte	din	populație,	dar	și	mai	fragile	sunt	adăposturile	din	taberele	
de	refugiați,	sau	locuințele	provizorii,	improvizate	ca	urmare	a	dezastrelor	
naturale	 (inundații,	 uragane,	 cutremure,	 alunecări	 de	 teren).	 Oamenii	
din	cartierele	sărace	de	 la	periferiile	zonelor	urbane	care	se	confruntă	cu	
căldura	extremă	nu	au	acces	la	aer	condiționat	pentru	răcorirea	locuințelor	
și	uneori	nici	acces	la	apă.	Lipsa	serviciilor	de	sănătate,	a	accesului	la	apă	
potabilă	și	la	sisteme	de	canalizare,	la	electricitate	și	la	educație	precum	și	
marginalizarea	 lor	din	punct	de	vedere	politic	și	social,	contribuie	și	mai	
mult	la	vulnerabilitatea	și	excluderea	socială	a	acestor	categorii	de	populație.

În	 cadrul	COP	24	 de	 la	Katowice,	 în	 anul	 2018,	 s-a	 ridicat	 problema	
locuințelor	improvizate	și	fragile,	denumite	locuințe	informale.	Tot	în	anul	
2018,	Raportorul	special	al	ONU	pentru	dreptul	la	locuință	înainta	Adunării	
Generale	a	ONU	„Raportul privind locuințele adecvate – o componentă a 
dreptului la un nivel de trai decent și a dreptului la nediscriminare în acest 
context”144. 

În	sumarul	acestui	Raport	se	precizează	că	aproape	un	sfert	din	populația	
urbană	 a	 lumii	 trăiește	 în	 locuințe	 informale,	 sau	 în	 tabere	 improvizate,	
mai	cu	seamă	în	țările	în	curs	de	dezvoltare,	iar	acești	oameni	sunt	adesea	
143 Ibidem. 
144 A	 se	 vedea	 ONU,	 Raportul raportorului special privind locuințele adecvate – o 
componentă a dreptului la un nivel de trai decent și a dreptului la nediscriminare în acest 
context (Report of the Special Rapporteur on adequate housing as a component of the right 
to an adequate standard of living, and on the right to non-discrimination in this context), 
A/73/310/Rev.1	19.09.2018,	disponibil	pe	https://undocs.org/en/A/73/310/Rev.1 
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amenințați	cu	evacuările	forțate.	În	vederea	asigurării	unui	trai	decent	până	
în	anul	2030,	statele	și-au	asumat	angajamente	ca	aceste	locuințe	informale	
să	fie	dotate	și	reabilitate	pentru	a	îndeplini	cerințele	de	bază	ale	unui	trai	
decent,	în	conformitate	cu	standardele	demnității	umane.	

Raportorul	special	ONU	pe	probleme	de	sărăcie	recomandă	ca	statele	să	
încurajeze	participarea	în	mod	direct	și	pe	deplin	a	locuitorilor	acestor	zone	
dezavantajate,	 la	 procesul	 de	 dotare	 și	 integrare	 a	 locuințelor	 informale.	
Statele	trebuie	să	le	asigure	acestora	dreptul	la	participare,	precum	și	dreptul	
de	a	avea	acces	la	justiție.145

În	timp	ce	Agenda	2030	face	referire	la	„mahalalele	din	suburbii”,	Rapor-
torul	special	subliniază	că	a	optat	pentru	termenul	de	„locuințe	informale”	
în	 acest	Raport,	 considerând	 că	 această	 formulare	 este	 în	 consonanță	 cu	
abordarea	situației	locuințelor	din	prisma	drepturilor	omului.	Prin	referirea	
la	mahalalele	din	suburbii,	se	stigmatizează	chiar	și	involuntar	comunitatea	
respectivă,	iar	termenul	poate	căpăta	conotații	peiorative	inspirând	măsuri	
și	politici	neadecvate	din	partea	autorităților	locale	în	loc	de	programe	de	
sprijin	a	acestor	comunități.	

În	Raport	se	evidențiază	că	de	multe	ori	locuințele	raportate	de	guverne	ca	
fiind	„modernizate”	au	fost	de	fapt	repartiții	în	blocuri	nedotate	cu	facilități	
aflate	la	marginea	orașelor,	unde	nu	există	acces	la	muncă,	transport	și	la	alte	
servicii.	Raportorul	special	afirmă	că	existența	acestor	 locuințe	 informale	
trebuie	înțeleasă	prin	prisma	neglijării	drepturilor	celor	care	nu	au	avut	de	
ales	și	au	trebuit	să	se	bazeze	pe	aceste	așezări	improvizate	și	fragile.	

Astfel,	 în	 secțiunea	B6	 a	Raportului	 se	 expun	motivele	 construirii	 de	
locuințe	informale,	explicându-se	faptul	că	cei	cu	venituri	mici	care	migrează	
în	metropole	în	căutarea	unor	locuri	de	muncă	sunt	nevoiți	să	își	improvizeze	
aceste	 gospodării	 informale	 –	 un	 sistem	 subsidiar	 de	 locuințe	 pentru	 a	
răspunde	nevoilor	 urgente	 pe	 care	 sistemul	 formal	 de	 locuințe	 nu	 a	 avut	
capacitatea	să	le	îndeplinească,	nereușind	să	furnizeze	locuințe	și	prestări	
de	servicii	pentru	muncitori.	Cu	toate	acestea,	atunci	când	se	stabilesc	fără	
forme	legale	pe	o	parcelă	de	pământ	de	pe	terenuri	virane,	acești	oameni	
sunt	 priviți	 drept	 infractori,	 fiind	 stigmatizați,	 tratați	 cu	 suspiciune,	 li	 se	
refuză	acordarea	unor	servicii	elementare	pentru	dreptul	la	o	viață	demnă	și	
trebuie	să	se	descurce	cum	pot.	Ori	se	lipsesc	de	satisfacerea	necesităților	
145 Ibidem.
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de	bază	precum	apă,	electricitate,	transport,	ori	trebuie	să	plătească	pentru	
acestea	prețuri	pe	care	cu	greu	și	le	pot	permite.146

În	România,	 în	 ianuarie	 2018, în	 cadrul	 Programului	 de	 guvernare	 al	
Guvernului	 României	 (2018-2020),	 la	 capitolul	 minorități147 se propune 
”Rezolvarea problemelor legate de dreptul de proprietate asupra terenurilor 
și locuințelor deținute de romi și implementarea unor programe de reabilitare 
a locuințelor din zonele locuite de romi prin asigurarea energiei electrice, a 
apei potabile, a canalizării, a gazului metan, a salubrității.”

Prin	 Legea	 nr.	 151/24.07.2019	 pentru	 completarea	 Legii	 250/2001	
privind	amenajarea	teritoriului	și	urbanismul148,	„La articolul 51 alineatul 
(1^1), după litera g) se introduce litera h), cu următorul cuprins: h) 
programe de susținere a dezvoltării locale pentru identificare și delimitarea 
așezărilor informale, stabilirea tipologiei acestora, identificare măsurilor 
și soluțiilor de reglementare a acestora, sau, după caz, relocare și sprijin al 
reconstrucției locuințelor, implementarea acțiunilor destinate condițiilor de 
viață ale locuitorilor din așezările informale.”

8. Dreptul la educație 

Declarația	Universală	a	Drepturilor	Omului	consfințește	dreptul	la	edu-
ca	ție	pentru	toți,	iar	articolul	13	al	Pactului	Internațional	cu	privire	la	drep-
turile	 economice,	 sociale	 și	 culturale	 prevede	 referitor	 la	 acest	 drept	 că	
fiecărei	persoane	 trebuie	 să	 i	 se	garanteze	 educație	primară	gratuită	 și	 le	
recomandă	statelor	părți	 să	 realizeze	 în	mod	gradual	educație	gimnazială	
gratuită	pentru	toți.

Secretarul	General	ONU	Ban-Ki-moon,	a	lansat	în	anul	2012	inițiativa	
Educație înainte de toate	 –	 (Education	 first)149,	 având	 ca	 idee	 centrală	
utilizarea	 educației	 ca	 factor	de	 transformare	 a	 lumii	 actuale.	 Inițiativa	 a	
vizat	conștientizarea	politică	a	rolului	educației	și	dezvoltarea	unei	mișcări	
mondiale	pentru	o	educație	de	calitate.	Cele	3	priorități	ale	inițiativei	au	fost:	
146 Ibidem.
147 Programul	de	guvernare	2018-2020,	București	2018	p.	255-	minorități,	https://sgg.gov.
ro/new/wp-content/uploads/2016/04/programguv.pdf
148 Publicată	în	Monitorul	Oficial	nr.	623	din	26.07.2019.
149 A	se	vedea	textul	acestei	inițiative	pe	http://www.unesco.org/new/en/gefi/priorities/
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1) accesul	la	educație	pentru	toți	copiii;	2)	ameliorarea	calității	educației;	3) 
dezvoltarea	conceptului	de	cetățenie	globală.150

Asigurarea	 accesului	 la	 o	 educație	 de	 calitate	 este	 unul	 dintre	 cele	 17	
obiective	ale	Agendei	2030	pentru	Dezvoltare	Durabilă	(Obiectivul	4	).	Ținta	4.7	
a	acestui	obiectiv	este	„dobândirea de către toți elevii a cunoștințelor necesare 
pentru promovarea dezvoltării durabile, în special prin educația în favoarea 
dezvoltării și a modurilor de viață durabile și a drepturilor omului (...)”.151

În anul	2015	a	avut	loc	la	Incheon,	în	Republica	Coreea,	Forumul	mondial	
privind	educația,	în	cadrul	căruia	s-au	adoptat	Declarația	de	la	Incheon	și	
Cadrul	de	Acțiune	pentru	o	educație	echitabilă,	de	calitate	și	învățare	pe	tot	
parcursul	vieții	pentru	toți.152 

Cadrul	de	acțiune	își	propune	„susținerea dezvoltării, printr-o educație 
de calitate, de competențe, valori și atitudini care să permită luarea unor 
bune decizii, în special prin promovarea educației pentru dezvoltare 
durabilă și a educației pentru cetățenie mondială, în cadrul educației pentru 
drepturile omului, căreia îi revine un rol esențial în realizarea programului 
de dezvoltare durabilă în perioada post-2015”153.

Prin	Declarația	de	la	Incheon	cu	privire	la	prioritățile	în	domeniul	educației	
post-2015	se	reafirmă	rolul	UNESCO	de	coordonator	al	proiectelor	privind	
educația	în	contextul	realizării	Obiectivelor	Dezvoltării	Durabile154. 

Fenomenul	 încălzirii	 globale	 care	 generează	 perioade	 prelungite	 de	
secetă,	afectează	dreptul	la	hrană	și	unii	dintre	copii	sunt	retrași	de	la	școală	
în	condițiile	în	care	părinții	nu	își	mai	pot	permite	să	se	lipsească	de	ei,	fie	
ca	ajutor	în	gospodărie,	fie	pentru	a	munci	în	vederea	obținerii	unei	surse	
suplimentare	de	venit	pentru	familie.	

De	multe	ori	statele	sunt	nevoite	să	redistribuie	fondurile	destinate	edu-
ca	ției	 pentru	 asistența	 în	 caz	 de	 dezastre.	 În	 zonele	 cu	 fenomene	 clima-
150 A	se	vedea	Anca	Moț,	„Educație	și	provocările	globale.	Rolul	UNESCO	în	promovarea	
educației	 pentru	 cetățenie	mondială”,	 în	Revista	Drepturile Omului	 nr.	 1	 /2019,	 IRDO, 	
pp.	27-47,	http://revista.irdo.ro/pdf/2019/revista_1_2019/02_Anca_Mot.pdf 
151 A	se	vedea	Agenda	2030	–	Obiectivele	Dezvoltării	Durabile	pe https://www.mae.ro/

node/35919
152 A	se	vedea	textul	Declarației	de	la	Incheon	și	Cadrul	de	acțiune	pentru	implementarea	
ODD4,	în	versiune	engleză,	pe	http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/
education2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-fr.pdf
153 Ibidem. 
154 A	se	vedea	Anca	Moț,	op. cit. 

http://uis.unesco.org/sites/default/files/documents/education-2030-incheon-framework-for-action-implementation-of-sdg4-2016-en_2.pdf
https://www.mae.ro/node/35919
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tice	 extreme	 (spre	 exemplu	 cicloni	 tropicali)	 accesul	 la	 educație	 poate	fi	
împiedicat	 din	 cauza	 distrugerii	 propriu	 zise	 a	 clădirilor	 școlilor.	Uneori	
școlile	 pot	 fi	 folosite	 ca	 adăposturi	 în	 situații	 de	 urgență,	 sau	 ca	 unități	
medicale	improvizate.	

Pe	timp	de	secetă	fetele	pot	lipsi	de	la	școală,	deoarece	în	unele	comunități	
ele	sunt	cele	care	trebuie	să	aducă	apă	pentru	gospodărie,	uneori	de	la	mari	
distanțe.

Malnutriția,	care	se	numără	și	printre	consecințele	schimbărilor	clima-
tice,	este	o	cauză	a	lipsei	de	concentrare	la	copii,	afectând	dreptul	acestora	
la	educație.	Inundațiile	de	proporții	pot	distruge	locuințe	sau	genera	răspân-
direa	unor	boli	în	rândul	copiilor.	

Totodată,	copiii	care	trebuie	să	îngrijească	de	un	membru	al	familiei,	de	
un	frate	sau	o	soră	mai	mică	nu	pot	frecventa	școala	în	mod	regulat.	Acesta	
este	un	efect	indirect	al	schimbărilor	climatice	asupra	dreptului	la	educație	
al	copiilor	deoarece	familiile	respective	au	pierdut	veniturile	sau	mijloacele	
de	trai	din	cauza	fenomenelor	extreme	sau	a	încălzirii	globale.	

Accesul	la	educație	este	un	drept	pentru	toți.	Dar	criza	de	sănătate	și	criza	
climatică	pot	 împiedica	exercitarea	acestui	drept.	 În	prezent	am	observat	
modul	 în	 care	 pandemia	 de	COVID-19	 a	 afectat	 procesul	 educațional	 la	
nivel	global.	

9. Dreptul la participare și informare

Dreptul	 la	 participare	 și	 informare	 este	 consfințit	 în	 Principiul	 10	 al 
Declarației	de	la	Rio	privind	mediul	și	dezvoltarea	din	anul	1992155,	în	care	
se	afirmă	că:	„problemele de mediu se rezolvă cel mai bine prin participarea 
tuturor cetățenilor. La nivel național, fiecare individ trebuie să aibă acces 
la informațiile privind mediul pe care le dețin autoritățile publice, inclusiv 
informațiile privind materiale sau substanțe care prezintă risc pentru 
sănătate și activități care afectează mediul în comunitățile lor, totodată 
trebuie să aibă ocazia de a participa în procesele de luare a deciziilor. 
Statele vor facilita și încuraja conștientizarea și participarea publicului 
155 A	se	vedea	Raportul	Conferinței-cadru	a	Națiunilor	Unite	privind	schimbările	climatice,	
Rio	 de	 Janeiro,	 1992	A/CONF.151/26	 (Vol.	 I)	 https://www.un.org/en/development/desa/
population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_ 
Declaration.pdf

https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/generalassembly/docs/globalcompact/A_CONF.151_26_Vol.I_Declaration.pdf
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prin informarea la scară largă. Totodată, vor asigura accesul efectiv la 
procedurile judiciare și administrative, inclusiv la reparații și remedieri.”

Declarația	ONU	 privind	Dreptul	 la	Dezvoltare	menționează	 faptul	 că	
statele	au	datoria	de	a	formula	politici	de	dezvoltare	pentru	bunăstarea	po-
pulației	și	a	tuturor	cetățenilor	asigurând	participarea	liberă	și	activă	a	acestora	
la	dezvoltare156.	Dreptul	la	participare	și	la	vot	al	tuturor	persoanelor	este	
garantat	prin	Pactul	Internațional	cu	privire	la	drepturile	civile	și	politice157.

Convenția	ONU	asupra	eliminării	tuturor	formelor	de	discriminare	față	
de	femei158	consfințește	dreptul	femeilor	de	participare	la	viața	politică	și	
publică	 la	nivel	național	 și	 internațional,	 iar	Convenția	privind	drepturile	
persoanelor	cu	dizabilități	prevede	că	„Statele Părţi vor garanta persoanelor 
cu dizabilităţi drepturi politice şi posibilitatea de a beneficia de acestea, în 
condiţii de egalitate cu alţii” 159.

În	contextul	schimbărilor	climatice	este	subliniată	importanța	informării	
preventive	și	transparența	cu	privire	la	măsurile	de	atenuare	și	adaptare	și	a	
mecanismelor	de	finanțare	a	acestora.

Grupurile	vulnerabile	trebuie	să	participe	în	mod	concret	în	procesele	de	
luare	a	deciziilor	care	le	pot	afecta	drepturile.	Comunitățile	pot	împărtăși	
experiența	 lor	 factorilor	de	decizie.	Pentru	 a	 identifica	metode	novatoare	
de	 combatere	 a	 schimbărilor	 climatice	 trebuie	 ascultată	 vocea	 celor	
marginalizați	precum	micii	fermieri,	pescarii,	popoarele	indigene.	Nivelul	
scăzut	de	reprezentare	al	acestor	popoare	în	procesele	de	decizie	favorizează	
încălcarea	 drepturilor	 lor,	 iar	 statele	 dezvoltate	 vor	 continua	 să	 pună	 pe	
primul	 loc	 interesele	 corporatiste	 în	 defavoarea	 protejării	 drepturilor	 și	
libertăților	 fundamentale.	Acapararea	 a	 tot	 mai	 multe	 terenuri	 în	 scopul	
profitului,	 exploatarea	 excesivă	 a	 resurselor	 naturale	 și	 dependența	 de	
combustibilii	fosili	distrug	mediul	natural	și	mijloacele	de	trai	ale	acestor	
comunități.
156 A	se	vedea	Declarația	privind	dreptul	la	dezvoltare,	4	decembrie	1986,	GA	RES	41/128,	
 https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/righttodevelopment.aspx
157 A	se	vedea	Pactul	internațional	cu	privire	la	drepturile	civile	și	politice.
158 Convenția	asupra	eliminării	tuturor	formelor	de	discriminare	față	de	femei	adoptată	și	
deschisă	 spre	 semnare	 de	Adunarea	Generala	 a	Națiunilor	Unite	 prin	Rezoluția	 34/180	
din	 18	 decembrie	 1979.	 intrată	 în	 vigoare	 la	 3	 septembrie	 1981,	 conform	 dispozițiilor	
art.	27(1.).	Romania	a	 ratificat	Convenția	 la	7	 ianuarie	1982,	 textul	 în	 limba	 română	al	
Convenției	pe	http://irdo.ro/irdo/pdf/134_ro.pdf
159	Articolul	29	al	Convenției	ONU	privind	drepturile	persoanelor	cu	dizabilități.
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Prin	marginalizarea	produselor	locale,	în	favoarea	producțiilor	agricole	
industriale,	 așa	 cum	 am	menționat	 în	 secțiunea	 „dreptul	 la	 hrană”,	 prin	
reducerea	habitatului	natural	al	acestor	comunități	(luarea	în	proprietate	a	
unor	păduri,	eleștee),	li	se	limitează	dreptul	la	dezvoltare	și	autodeterminare	
și	le	este	amenințat	modul	de	viață.	

Integrarea	drepturilor	omului	în	politicile	climatice,	asigurarea	participării	
și	reprezentării,	precum	și	a	accesului	la	justiție,	implică	atât	dreptul	la	liberă	
exprimare	cât	și	dreptul	la	informare.	Pe	perioada	pandemiei	de	COVID-19,	
dar	 și	 pe	 viitor,	 în	 procesul	 de	 combatere	 și	 gestionare	 a	 schimbărilor	
climatice	rămâne	esențială	asigurarea	accesului	la	informații	prezentate	în	
format	accesibil	și	în	toate	limbile	(pentru	persoane	cu	dizabilități,	minorități	
lingvistice	și	popoare	indigene).

10. Drepturile popoarelor indigene

Popoarele	 indigene	 trăiesc	 în	 zone	 cu	 ecosisteme	 fragile,	 fiind	 mai	
vul	nerabile	 la	 transformările	 mediului	 cauzate	 de	 schimbările	 climatice.	
Dreptul	la	autodeterminare	al	acestor	popoare	este	din	ce	în	ce	mai	afectat	
de	efectele	unor	fenomene	meteo	extreme.

Declarația	 ONU	 privind	 drepturile	 popoarelor	 indigene160	 prevede	 ca	
aceste	 popoare	 „să nu fie relocate sau strămutate de pe pământurile și 
teritoriile natale împotriva voinței lor, ci doar ca urmare a unei informări 
adecvate și a liberului lor consimțământ, după convenirea asupra unei com-
pensații echitabile, cu opțiunea reîntoarcerii, atunci când este posibil”161.

De	 asemenea,	 în	 Declarația	 de	 la	Viena	 și	 Programul	 de	Acțiune,	 se	
recunoaște	„demnitatea inerentă și contribuția unică a popoarelor indigene 
la dezvoltarea și pluralismul societății și se reafirmă angajamentul ferm al 
comunității internaționale de a sprijini bunăstarea lor economică, socială 
și culturală și de a beneficia de roadele dezvoltării durabile. Statele trebuie 
160	A	se	vedea	Adunarea	Generală	a	ONU	A/RES/61/295,	13.09.2007,	Declarația Națiunilor 
Unite privind drepturile popoarelor indigene (United Nations Declaration on the Rights of 
Indigenous Peoples).
161 Ibidem.
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să asigure participarea deplină a popoarelor indigene în toate aspectele 
societății, îndeosebi în probleme care îi privesc direct”.162 

Acordurile	de	la	Cancun	din	cadrul	COP	16	din	anul	2010	menționează	
drepturile	 popoarelor	 indigene	 lansând	 un	 apel	 la	 participarea	 publică	
a	 acestora	 în	 luarea	 deciziilor	 cu	 privire	 la	 utilizarea	 terenurilor	 și	
silvicultură163.	Acordurile	reprezintă	un	progres	al	negocierilor	atât	pentru	
planurile	de	reducere	a	emisiilor	de	gaze	cu	efect	de	seră,	cât	și	în	domeniul	
sprijinirii	țărilor	în	curs	de	dezvoltare	în	lupta	cu	schimbările	climatice.	În	
textul	Acordului	164	se	face	referire	în	mod	explicit	la	drepturile	popoarelor	
indigene	și	la	„respectul pentru cunoștințele, cultura și drepturile acestora 
și a membrilor comunităților locale prin luarea în considerare a obligațiilor 
internaționale relevante, dar și a culturii naționale și a normelor locale cu 
precizarea că Adunarea Generală a ONU a adoptat și Declarația privind 
Drepturile Popoarelor Indigene”165.	Popoarele	indigene	sunt	moștenitoare	
ale	 unor	 culturi	 unice	 străvechi.	 Ele	 și-au	 păstrat	 tradițiile	 și	 obiceiurile	
specifice	și	diferite	de	populațiile	majoritare	în	mijlocul	cărora	trăiesc.	Cu	
toate	că	există	diferențe	culturale	între	popoare	indigene	de	pe	glob,	acestea	
împărtășesc	o	problemă	comună	–	cea	a	protecției	drepturilor	lor.	

Asemeni	 micilor	 fermieri	 sau	 comunităților	 de	 pescari	 din	 întreaga	
lume,	aceste	popoare	nu	au	contribuit	la	deteriorarea	mediului,	practicând	
meșteșuguri	și	îndeletniciri	sustenabile,	în	armonie	cu	natura,	utilizând	în	
162 A	se	vedea	Declarația	de	la	Viena	și	Planul	de	Acțiune,	documente	adoptate	la	Conferința	
Mondială	a	Drepturilor	Omului,	Viena,	1993	(a	se	vedea	paragraful	20	și	punctul	2	(20-32)	
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx
163 A	 se	 vedea	 FCCC/CP/2010/7/Add.1	 din	 15	 martie	 2911	 Appendix	 I	 	 punctul	 2	 c)	
Reducerea	 Emisiilor	 prin	 defrișare	 și	 degradarea	 pădurilor	 cu	 referire	 la	 popoarele	
indigene	 și	 comunitățile	 locale	 pe	 pagina	 de	 web	 a	 UNFCC	 în	 format	 pdf	 https://
unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf	 .	Acordurile,	 încheiate	 în	 data	 de	 11	
decembrie	 2010	 la	 Cancun,	 Mexic,	 în	 cadrul	 	 Conferinței	 ONU	 privind	 schimbările	
climatice,	 sunt	 un	 așa	 numit	 „pachet	 climatic”	 care	 a	 reprezentat	 pași	 importanți	 în	
realizarea	planurilor	de	reducere	a	emisiilor	de	gaze	cu	efect	de	seră	și	în	adoptarea	unor	
măsuri	de	sprijin	pentru	națiunile	 în	curs	de	dezvoltare	 în	vederea	protejării	de	 impactul	
climatic.	 Acordurile	 de	 la	 Cancun	 au	 ca	 obiective	 principale:	 atenuarea	 climatică,	
asigurarea	 transparenței	 internaționale	 în	 domeniul	 acțiunilor	 climatice,	 transferul	 de	
tehnologii	curate,	durabile,	înființarea	Fondului	Verde	pentru	Climă	pentru	a	sprijini	țările	
în	curs	de	dezvoltare	în	procesul	de	atenuare	și	adaptare	climatică,	abordarea	coordonată	a	
procesului	 de	 adaptare	 prin	 cooperare	 internațională,	 convenirea	 unor	 acțiuni	 concrete	
pentru	 protejarea	 pădurilor,	 consolidarea	 capacităților	 la	 nivel	 global,	 în	 special	 pentru	
țările	în	curs	de	dezvoltare. 
164 Ibidem.
165 Adoptată	de	Adunarea	Generală	a	ONU	în	data	de	23	.09.2007.

https://unfccc.int/resource/docs/2010/cop16/eng/07a01.pdf
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mod	responsabil	și	limitat	resursele	naturale	pentru	traiul	zilnic,	în	scopul	
conservării	biodiversității.	Totuși	ele	sunt	cele	mai	afectate	de	schimbările	
climatice	 antropogenice.	 Declarația	 ONU	 privind	 drepturile	 popoarelor	
indigene	recunoaște	drepturile	colective	și	individuale	ale	acestor	popoare,	
în	 special	 dreptul	 la	 pământurile,	 bunurile,	 resursele	 naturale,	 teritoriile,	
cultura,	identitatea	și	limba	lor,	la	locuri	de	muncă,	la	sănătate	și	la	educație	
și	dreptul	de	a	hotărî	în	mod	liber	în	ceea	ce	privește	statutul	lor	politic	și	
dezvoltarea	economică.	

Parlamentul	European	a	adoptat	în	iulie	2018166	Rezoluţia	privind	încăl-
carea	 drepturilor	 popoarelor	 indigene	 recunoscând	 rolul	major	 al	 acestor	
popoare	în	ceea	ce	privește	protecția	mediului. În	Rezoluție	se	precizează	
că	 „drepturile comunitare ale popoarelor indigene decurg din ocuparea 
tradițională a teritoriilor lor, iar sentimentul de apartenență care îi leagă de 
aceste teritorii nu corespunde conceptului de proprietate în sensul perceput 
în mod obișnuit în societățile occidentale.”167

În	Rezoluție	se	reafirmă	prevederile	Declarației	ONU	privind	drepturile	
popoarelor	indigene	precizându-se	că	„statele trebuie să consulte popoarele 
indigene cu bună credință pentru a obține consimțământul liber, prealabil 
și în cunoștință de cauză al acestora cu privire la proiectele care pot 
avea impact asupra modului lor de viață tradițional, care pot constitui 
o amenințare la adresa resurselor naturale pe care le-au cultivat în mod 
tradițional și de care depind în continuare sau care pot provoca o strămutare 
a populațiilor lor și pierderea, prin urmare, a patrimoniului cultural specific 
material sau imaterial; întrucât astfel de consultări ar trebui să aibă loc 
înainte ca măsurile legislative și administrative să fie adoptate sau aplicate, 
în conformitate cu dreptul la autodeterminare al popoarelor indigene, 
care implică dreptul lor de a deține, folosi, dezvolta și controla terenurile, 
teritoriile, apele, apele costiere și alte resurse care le aparțin”.	Totodată,	se	
subliniază	că	„drepturile omului asociate activității exploatațiilor miniere, 
petroliere și de gaze scad dramatic în ceea ce privește popoarele indigene; 
se solicită țărilor în curs de dezvoltare să realizeze evaluări obligatorii ale 
166 A	se	vedea	P8_TA(2018)0279	 Încălcarea	drepturilor	popoarelor	 indigene	din	 lume	–	
Rezoluţia	 Parlamentului	 European	 din	 3	 iulie	 2018	 referitoare	 la	 încălcarea	 drepturilor	
popoarelor	 indigene	 în	 lume,	 inclusiv	 acapararea	 de	 terenuri	 (2017/2206(INI)),	 https://
www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0279_RO.html
167 Ibidem.
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impactului asupra drepturilor omului înainte de a demara orice activități 
noi în aceste sectoare și să facă publice constatările.ˮ	168

Evoluția	legislației	internaționale	în	acest	domeniu,	analizele,	evaluările	
și	constatările	experților	Grupului	interguvernamental	privind	schimbările	
climatice,	dar	și	cele	mai	recente	fenomene	meteo	extreme	la	nivel	global,	
probează	faptul	că	modificarea	climei	a	început	să	aibă	și	va	avea	pe	viitor	
un	efect	devastator	asupra	ecosistemelor,	de	care	depind	mijloacele	de	trai	
și	 identitatea	 culturală	 a	 popoarelor	 indigene.	 Schimbările	 climatice	 vor	
afecta	dreptul	colectiv	al	acestor	popoare	la	pace,	libertate	și	siguranță.	

Deși	drepturile	lor	sunt	recunoscute	în	tratate	multilaterale,	dacă	se	iau	
în	considerare	doar	formal	și	nu	se	respectă	în	mod	concret,	cu	timpul	se	va	
ajunge	la	o	asimilare	forțată	și	în	final	la	distrugerea	culturii	lor,	iar	dreptul	
la	autodeterminare	al	acestor	popoare	va	fi	 încălcat.	Mai	mult	decât	atât,	
datorită	capabilităților	specifice,	cunoștințelor,	tradițiilor	și	respectului	lor	
pentru	natură,	popoarele	indigene	ar	putea	oferi	soluții	creatoare	de	adaptare	
climatică	dacă	nu	rămân	marginalizate	și	dacă	li	se	vor	lua	în	considerare	
opiniile,	 în	 contextul	 promovării	 fără	 prejudecăți	 a	 unei	 cooperări	 inter-
naționale	bazate	pe	noi	premise.	

11. Drepturile generațiilor viitoare 

Drepturile	 generațiilor	 viitoare,	 în	 sensul	 generațiilor	 care	 încă	 nu	
s-au	 născut,	 nu	 este	 recunoscut	 în	 mod	 explicit	 în	 documente	 și	 tratate	
internaționale,	dar	acest	drept	este	din	ce	în	ce	mai	adesea	invocat	în	baza	
principiului	 echității	 și	 al	 justiției	 climatice,	 acesta	fiind	menționat	 într-o	
serie	de	rezoluții	ONU	și	de	acorduri	internaționale	de	mediu,	care	se	referă	
la	combaterea	schimbărilor	climatice	și	protecția	mediului	pentru	generațiile	
viitoare.

Declarația	de	la	Stockholm	evidenția	faptul	că	„protecția și conservarea 
mediului pentru generațiile prezente și viitoare este un obiectiv major 
pentru omenire”	și	că	„omul are dreptul la libertate, egalitate și condiții 
adecvate de trai într-un mediu a cărui calitate să îi permită o viață demnă, 
168 Ibidem. 
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iar lui la rândul său îi revine responsabilitatea solemnă de a proteja mediul 
și a-i îmbunătăți calitatea pentru generațiile prezente și viitoare”169.

În	 Raportul	 Comisiei	Mondiale	 pentru	Mediu	 și	 Dezvoltare	 „Viitorul	
nostru	 comun”	 se	 sublinia	 că	 „(...) fiecare ț ară urmărește progresul fără 
să țină seama de impactul asupra altor țări. Unele consumă resursele cu o 
asemenea rapiditate, încât acestea vor rămâne secătuite pentru generațiile 
viitoare, în timp ce altele, iar acestea sunt mult mai numeroase, consumă prea 
puțin și se confruntă cu foametea, mizeria, bolile și moartea prematură.”170 
În	document	se	subliniază	progresele	înregistrate	până	la	acea	dată	cu	privire	
la	îmbunătățirea	condițiilor	de	viață	și	a	scăderii	mortalității	infantile,	și	se	
reafirmă	faptul	că	trebuie	evaluat	progresul	în	domeniul	protecției	mediului	
și	identificate	ariile	care	necesită	îmbunătățire,	„pentru ca cei ce vor veni 
după noi să locuiască un Pământ sigur și sănătos”.171

Rezoluția	 ONU	 43/53	 subliniază	 faptul	 că	 „activitățile umane pot 
influența și schimba clima la nivel global, ceea ce reprezintă o amenințare 
gravă pentru generațiile prezente și viitoare”172. În	Rezoluția	ONU	44/207	
intitulată	„Protecția climei globale pentru generațiile prezente și viitoare ale 
umanității”173	 se	 reafirmă	necesitatea	acțiunilor	climatice	pentru	protecția	
mediului.	La	protecția	climei	pentru	generațiile	viitoare	fac	referire	și	Rezo-
luțiile	ONU	45/212174	și	46/169175.
169 A	se	vedea	ONU,	„Declarația	de	la	Stockholm”,	Raportul Conferinței Națiunilor Unite 
privind mediul (Report of the United Nations Conference on the Human 
Environment), Stockholm,	5-16	 iunie	1972,	A/CONF.48/14/Rev.1	pp.	 3-5,	 disponibil	 la	
http://undocs.org/en/A/CONF.48/14/Rev.1	
170 A	se	vedea	Raportul	Comisiei	Mondiale	de	Mediu	și	Dezvoltare	„Viitorul	nostru	comun”	
(World	Commission	on	Environment	and	Development,	„Our	common	future”),	Oxford	
Unversity	Press,	1987	https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/5987our-
common-future.pdf
171 Ibidem.
172 A	se	vedea	Adunarea	Generală	a	ONU	A/RES/43/53	Protejarea climei globale pentru 
generațiile prezente și viitoare ale omenirii (Protection of global climate for present and 
future generations of humankind)	din	6.12.1988	https://undocs.org/A/RES/43/53
173 A	se	vedea	Adunarea	Generală	a	ONU	A/RES/44/207,	22.12.1989	https://undocs.org/
A/RES/44/207
174 A	se	vedea	Adunarea	Generală	a	ONU	A/RES/45/212,	21.12.1990	https://undocs.org/
en/A/RES/45/212
175 A	se	vedea	Adunarea	Generală	a	ONU	A/RES46/169,	19.12.1991	https://undocs.org/
en/A/RES/46/169

https://undocs.org/en/A/CONF.48/14/Rev.1
https://undocs.org/A/RES/44/207
https://undocs.org/en/A/RES/45/212
https://undocs.org/en/A/RES/46/169
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În	Declarația	de	 la	Rio	din	anul	1992	se	preciza	 legătura	dintre	gene-
rațiile	viitoare	și	dreptul	la	dezvoltare,	mediu	sănătos	și	dezvoltare	durabilă.	
Principiul	echității,	inclusiv	cel	al	echității	intergeneraționale	este	recunoscut	
și	 în	 Convenția-cadru	 a	 ONU	 privind	 schimbările	 climatice,	 unde	 se	
menționează	și	principiul	responsabilității	comune	dar	diferențiate176. 

În	 Declarația	 de	 la	 Viena	 și	 Programul	 de	 Acțiune	 se	 subliniază	 că	
„Dreptul la dezvoltare trebuie realizat astfel încât să îndeplinească în mod 
echitabil nevoile de dezvoltare și de mediu pentru generațiile prezente și 
viitoare. Conferința Mondială a Drepturilor Omului recunoaște și ia notă 
de deversarea ilicită a substanțelor toxice periculoase și a deșeurilor și 
faptul că acestea constituie o amenințare gravă la adresa dreptului la viață 
și la sănătate al fiecărui om”.177

Pentru	ca	generațiile	viitoare	să	aibă	acces	la	cele	mai	de	bază	elemente	
necesare	 vieții,	 precum	 hrana	 sau	 apa,	 este	 nevoie	 în	 prezent	 de	 acțiuni	
climatice	eficiente.	Conform	principiului	„poluatorul	plătește”	cei	respon-
sabili	trebuie	să	plătească	pentru	daunele	aduse	mediului,	nu	numai	pentru	
că	așa	este	etic	și	echitabil,	ci	și	pentru	că	au	o	datorie	față	de	noile	generații,	
care	nu	 au	 contribuit	 cu	nimic	 la	 poluare	 și	 care	 au	dreptul	 la	 un	mediu	
sănătos.

176 A	se	vedea	secțiunea	Dreptul la dezvoltare	din	acest	studiu.
177 A	 se	 vedea	 Declarația	 de	 la	 Viena	 și	 Planul	 de	 Acțiune,	 documente	 adoptate	 la	
Conferința	Mondială	a	Drepturilor	Omului,	Viena,	1993	(a	se	vedea	paragraful	11)	https://
www.ohchr. org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/vienna.aspx
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Cele mai recente Rapoarte ale Grupului interguvernamental pentru schim-
bări climatice confirmă ideea conform căreia încălzirea globală și fenomenele 
climatice extreme amenință dreptul la o viață sigură, afectând dreptul la 
autodeterminare, dreptul la dezvoltare, la locuință, la apă, la sănătate și 
educație. Schimbările climatice afectează în mod direct și indirect drepturile 
omului și în special drepturile celor mai vulnerabili. Datorită interdependenței 
dintre drepturile omului, încălcarea unui drept poate leza și alte drepturi. 

Este necesar ca statele lumii să își onoreze obligațiile asumate prin ratificarea 
tratatelor și documentelor internaționale privind protecția mediului și acțiunile 
climatice, să întreprindă măsuri de prevenție, alertare din timp, atenuare și 
adaptare climatică.

Conservarea și protejarea mediului trebuie realizată prin cooperare inter-
națională concertată, prin abordarea unor noi paradigme în mediul de afaceri 
și în politicile marilor corporații, pe drumul spre o economie verde și spre 
orașe verzi, în care impactul asupra mediului să fie tot mai redus și toți membrii 
comunităților să se bucure de drepturile și libertățile fundamentale în mod egal. 
Numai printr-o astfel de abordare guvernele își vor asuma responsabilitatea 
climatică față de viitoarele generații, putând îndeplini la timp obiectivele 
Agendei 2030. 

Deoarece schimbările climatice se manifestă pe planuri multiple și în secvențe 
temporale diferite în funcție de zonele geografice de pe glob, gravitatea acestora 
este de multe ori ignorată sau minimalizată. 

Pe fondul crizei de sănătate generată de pandemia de COVID-19 și a unor 
eventuale crize economice, criza climatică nu trebuie trecută în plan secund, 
deoarece nu amenință numai drepturile omului, ci și dreptul la viață și dreptul 
la un mediu sănătos.



III. Acțiune climatică – obiectiv al Agendei 2030

Dezvoltarea	societății	industriale	și	urbane	a	condus	la	progrese	remarca-
bile	 în	 domeniul	 socio-economic	 și	 a	 permis	 creșterea	 fără	 precedent	 a	
calității	vieții	la	nivel	mondial.	Dar	ea	a	condus,	în	același	timp,	în special 
prin	dezvoltarea	societății	de	consum	din	a	doua	jumătate	a	secolului	XX,	
la	 epuizarea	 resurselor	 naturale	 (materii	 prime,	 surse	 de	 energie)	 și	 la	 o	
deteriorare	 fără	 precendent,	 continuă	 și	 accelerată	 în	 ultimele	 decenii,	 a	
mediului	și	a	atmosferei	globale.	

Schimbările	climatice	și	impactul	lor	asupra	mediului	natural	și	a	evolu-
ției	 societăților	 reprezintă	o	provocare	complexă	a	epocii	actuale,	con	sti-
tuind,	alături	de	interesul	pentru	dezvoltarea	durabilă,	preocuparea	majoră	
la	nivel	global.	

Concretizarea	Obiectivelor	de	Dezvoltare	Durabilă	(ODD)	este	o	direc-
ție	 de	 acțiune	 indispensabilă	 pentru	 a	 impulsiona	 și	 susține	 eforturile	 în	
domeniul	combaterii	încălzirii	globale.	Între	obiectivele	acțiunii	climatice	
și	 cele	 ale	 dezvoltării	 durabile	 există	 o	 sinergie,	 o	 interacțiune	 directă,	
recunoscută	de	textele	acordurilor,	tratatelor	și	convențiilor	internaționale.	

Astfel,	Acordul	de	la	Paris	subliniază	că „există legături intrinseci între 
acțiunea și răspunsul la schimbările climatice și a efectelor lor și un acces 
echitabil la dezvoltarea durabilăˮ178. În	același	timp,	Agenda	2030	afirmă	
că	„schimbările climatice reprezintă una dintre cele mai mari preocupări 
ale epocii noastre și efectele lor riscă să împiedice anumite țări să ajungă 
la dezvoltare durabilăˮ179,	 obiectivul	 de	 dezvoltare	 durabilă	 în	 materie	
de	 schimbări	 climatice	 (ODD	 13)	 fiind	 obiectivul	 care	 confirmă	 această	
legatură.	Altfel	spus,	Programul	de	Dezvoltare	Durabilă	până	în	anul	2030,	
prin	obiectivele	sale,	este	răspunsul	comunității	internaționale	la	tematica	
schimbării	climatice.	
178 A	se	vedea	Acordul	de	la	Paris,	2015,	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/
TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=RO		
179 A	se	vedea	Adunarea	Generală	a	ONU,	2030,	A/RES/70/1,	p.	5,	pe	https://unctad.org/
meetings/fr/SessionalDocuments/ares70d1_fr.pdf.

https://unctad.org/system/files/official-document/ares70d1_fr.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:22016A1019(01)&from=RO
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1. Dezvoltarea durabilă – scop și mijloc al transformării globale

1.1. Agenda 2030

La	Summitul	ONU	pentru	dezvoltare	durabilă	(25-27	septembrie	2015)	a	
fost	adoptată	Agenda	2030	pentru	dezvoltare	durabilă	„Transformarea	lumii	
în	care	trăimˮ.180 

Elaborată în	urma	unui	vast	proces	de	consultări	cu	statele	membre	ale	
ONU,	 cu	 colectivitățile	 teritoriale,	 cu	 sectorul	 privat	 și	 societatea	 civilă, 
Agenda	 a	 devenit	 foaia	 de	 parcurs	 a	 dezvoltării	 omenirii,	 în condiții de 
prosperitate	și pace până în	anul	2030.

Integrând	aspectele	economice,	sociale	și	de	mediu	ale	dezvoltării	du-
rabile și	adoptând	o	viziune	globală, Agenda leagă	aceste	trei	dimensiuni	
principale	 ale	 evoluției	 viitoare	 a	 omenirii	 de	obiectivele	 realizării păcii, 
securității,	a	celorlalte	drepturi	ale	omului,	de	consolidarea	statului	de	drept.

Adoptarea	Agendei	a	avut	rolul	de	a	determina	comunitatea	internațională 
să acționeze	 în	perioada	2020-2030	 în direcția	 acestei	 transformări	 siste-
mice,	pentru	realizarea	căreia	au	fost	formulate	o	serie	de	obiective	și	sub-
obiective	(ținte)	de	dezvoltare	durabilă. 

Obiectivele de Dezvoltare Durabilă conform Agendei 2030 
Acest	proiect	de	importanță	mondială	continuă	Obiectivele	de	Dezvoltare	

ale	 Mileniului	 (ODM),	 adoptate	 în	 anul	 2000	 de	 către	 Națiunile	 Unite,	
program	 menit	 să	 schimbe	 viața	 omenirii	 până în	 anul	 2015.	 În	 acestă 
perioadă,	cele	opt	ODM	au	contribuit	la	diminuarea sărăciei în țările în curs 
de	dezvoltare,	fiind	expresia	unei	noi	solidarități	mondiale	prin	mobilizarea	
tuturor	 actorilor	 implicați în	 problemele	 dezvoltării, prin conștientizarea	
publică, prin creșterea	voinței	politice	și	mobilizarea	de	resurse.

Deși	trebuia	realizat	până în	2015,	programul	ODM	nu	și-a	atins	totuși 
toate	țintele	propuse,	în special în	domeniul	eradicării sărăciei și	inegalităților 
globale, al creșterii	vulnerabilității populațiilor față	de	schimbările	climatice	
și	epuizarea	resurselor	planetei.	

În	aceste	condiții,	având	ca	punct	de	plecare	evaluarea	rezultatelor	ODM,	
Agenda	2030,	prin	obiectivele	dezvoltării durabile inițiate,	este	în același 
180 A	 se	 vedea	 textul	 integral	 al	 Agendei	 2030	 pe	 https://unctad.org/meetings/fr/
SessionalDocuments/ares70d1_fr.pdf.	 Pentru	 o	 prezentare	 sintetică	 a	 se	 vedea	 Daniela	
Albu,	„Transformarea	lumii	noastre:	Agenda	2030	pentru	dezvoltare	durabilă”,	în	Revista	
Drepturile Omului,	 nr.	 3,	 2015,	 IRDO,	 pp.	 19-24,	 disponibil	 pe	 http://revista.irdo.ro/
pdf/2015/revista_3_2015/02_Albu.pdf

http://revista.irdo.ro/pdf/2015/revista_3_2015/02_Albu.pdf
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timp	o	prelungire,	dar	și	o	extindere	și depășire	a	Obiectivelor	de	Dezvoltare	
ale Mileniului, propunându-și reconsiderarea și	finalizarea	acestora.	

Plecând	de	la	realitățile	mondiale,	comunitatea	internațională	a	lansat	la	
Conferința	ONU	privind	dezvoltarea	durabilă	din	2012	(numită	Rio+20	cu	
referire	la	Summitul	Pamântului	ținut	la	Rio	în	1992),	procesul	de	elaborare	a	
unor	obiective	de	dezvoltare	care	să	se	aplice	atât	țărilor în	curs	de	dezvoltare	
(deci	prelungire	a	ODM),	dar	și țărilor	industrializate	(extindere	a	ODM),	și 
care să	acopere	trei	mari	domenii	ale	dezvoltării	durabile	–	economic,	social	
și	mediu.	Este	de	 remarcat	că	noile	obiective	 formulate	 în	2012	conțineau 
deja	direcțiile	principale	ale	negocierilor	pentru	elaborarea	Agendei	2030.181 

Agenda	 2030,	 în	mod	 oficial	 adoptata	 cu	 ocazia	 celei	 de-a	 70	 sesiuni	 a	
Adunării	generale	a	ONU,	contine	17	Obiective	pentru	Dezvoltarea	Durabilă și 
169	ținte	(obiective	specifice)	care	răspund	tuturor	marilor	pro	vocări	mondiale	
cu care se confruntă	omenirea	și	prin	care	se	va	realiza	transformarea	lumii.	

OBIECTIVELE	AGENDEI	2030
(1) combaterea	sărăciei;
(2) eradicarea	foametei;
(3) sănătate	și	bunăstare;
(4) educație	de	calitate;
(5) egalitate	de	gen;
(6) apă	curată	și	sanitație;
(7) energie	curată	și	la	prețuri	accesibile;
(8) muncă	decentă	și	creștere	economică;
(9) industrie,	inovație	și	infrastructură;
(10) inegalități	reduse;
(11) orașe	și	comunități	durabile;
(12) consum	și	producție	responsabile;
(13) acțiune	climatică;
(14) viața	acvatică;
(15) viața	terestră;
(16) pace,	justiție	și	instituții	eficiente;
(17) parteneriate	pentru	realizarea	obiectivelor.

181 A	se	vedea,	pentru	o	analiză	a	contextului	și	semnificației	Agendei	2030,	Irina	Moroianu-
Zlătescu,	 „Noi	 obiective	 pentru	 dezvoltarea	 durabilă”,	 în	 Revista	 Drepturile Omului,  
nr.	2,	2015,	IRDO,	pp.	7-14,	disponibil	pe	http://revista.irdo.ro/pdf/2015/revista_2_2015/01_ 
Zlatescu.pdf

http://revista.irdo.ro/pdf/2015/revista_2_2015/01_Zlatescu.pdf
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Agenda	este	universală și	tranversală.	Spre	deosebire	de	ODM	care	se	
focalizau	pe	țările	din	Sud,	obiectivele	Agendei	2030	sunt	obiective	mult	
mai	ambițioase,	ele	reprezintă o agendă	mondială lărgită,	cuprinzând	o	arie	
de	 tematici	mult	mai	vastă	 (cultura	fiind	pentru	prima	dată inclusă într-o	
agendă	 internațională	 de	 dezvoltare),	ale	 căror legături	 reciproce	 sunt	
explicit	recunoscute	(de	exemplu	legăturile	dintre	mediu	și sănătate,	dintre	
educație și creștere	economică	sau	alte	dimensiuni	sociale)	etc.	

Deși	nu	au	putere	juridică	obligatorie,	Obiectivele	Agendei	2030,	care	au	
devenit	operaționale	de	la	1	ianuarie	2016,	constituie	un	referențial	pentru	
transformarea	globală până în	anul	2030.	

1.2.  Deceniul ONU de acțiune pentru atingerea Obiectivelor 
de Dezvoltare Durabilă 

Programul	 de	Dezvoltare	Durabilă	 până în	 2030,	 vizând crearea unei 
lumi	mai	prospere	și	durabile,	prin	realizarea	celor	17	ODD	de	transformare	
sistemică (în	domeniul	economic,	financiar,	social,	politic),	este	un	program	
extrem	de	ambițios a cărui	realizare	cere	un	angajament	puternic	la	nivel	
global, național, local și	individual.	

Însă, așa	cumse	constată	în	Raportul Secretarului General al ONU pentru 
anul 2019 referitor la progresele înregistrate în atingerea ODD, de și	au	fost	
realizate	importante	progrese,	concretizarea	multor	obiective	și	țin	te	specifice	
a	fost	insuficientă	sau	nesemnificativă.	Raportul	a	arătat	că,	în	ciuda	efortu- 
rilor,	ritmul	nu	a	fost	destul	de	amplu	și	rapid	pentru	atin	gerea	până	în	anul	2030	 
a	 celor	mai	multe	 din	 obiectivele	 stabilite,	 deosebit	 de	 preocupante	 rămâ- 
nând	 dezvoltarea	 economică	 inegală,	 creșterea	 inega	lităților,	 schimbările	
climatice,	 deteriorarea	 biodiversității	 și	 problema	 deșeu	rilor	 rezultate	 din	
activitățile	umane,	provocările	legate	de	tehnologia	digitală.182

Ca	 urmare	 a	 acestui	 raport,	 la	 24	 septembrie	 2019,	 a	 avut	 loc	 prima	
Conferință	la	nivel	 înalt	sub	auspiciile	Adunării	Generale	a	ONU	privind	
progresele	 în	 domeniul	 ODD.	 Având	 ca	 obiectiv	 finanțarea	 dezvoltării	
durabile,	acest	prim	Forum	politic	la	nivel	înalt	a	propus	o	serie	de	măsuri	
pentru	reformarea	practicilor	mondiale	și	orientarea	resurselor	financiare,	
182 ONU,	Raportul	Secretarului	General	al	ONU	pentru	anul	2019	referitor	la	progresele	
înregistrate în	atingerea	ODD	(Report	of	 the	Secretary-General	on	SDG	Progress	2019), 
United	 Nations,	 New	 York,	 2019,	 pe	 https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/24978Report_of_the_SG_on_SDG_Progress_2019.pdf

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24978Report_of_the_SG_on_SDG_Progress_2019.pdf
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pentru	a	face	față	provocărilor	economice,	sociale	și	de	mediu,	pentru	rea-
lizarea	tranziției	către	durabilitate	pâna	în	anul	2030.	

Prin	Declarația	politică	adoptată	„Preparative pentru un deceniu de acțiu-
ne și realizări pentru dezvoltarea durabilăˮ183,	perioada	de	acțiune	pâna	în	
anul	2030	vizând	accelerarea	eforturilor	necesare	concretizării	Programului	
2030	a	fost	declarată	Deceniul de acțiune	pentru	atingerea	ODD.

Lansat	sub	sloganul	„10 ani pentru transformarea lumii noastre”,	Deceniul	
de acțiune	 reprezintă	 un	 nou	 angajament	 al	 comunității	 internaționale 
pentru	accelerarea	măsurilor	de	implementare	a	Obiectivelor	mondiale	de	
Dezvoltare	Durabilă,	pentru	urgentarea	răspunsului	 la	provocările	majore	
cu	care	se	confruntă	omenirea,	de	la	săracie la creșterea	inegalităților și a 
agravării	fenomenelor	generate	de	schimbările	climatice. 184 

1.3. Raportul privind realizarea ODD – 2020

Anul	2020,	care	marchează începutul	Deceniului	de	acțiune,	este	o	pe-
rioadă	 critică	 pentru	 accelerarea	măsurilor de soluționare	 a	 provocărilor 
mondiale.	 Problemelor	 și disfuncțiilor	 structurale	 grave	 deja	 existente,	
printre	care	accelerarea	încălzirii	globale	figurează	ca	amenințare	mondială 
absolută,	li	s-a	adăugat	declanșarea	pandemiei	de	COVID-19.	Într-un	timp	
scurt,	 propagarea	 epidemiei	 a	 transformat	o	urgență	 sanitară într-una	din	
cele	mai	grave	crize	mondiale	cu	care	s-a	confruntat	omenirea	în	ultimele	
decenii.

În	acest	context,	în	august	2020,	ONU	a	publicat	Raportul 2020 privind 
realizarea ODD până în 2030	care	evaluează în	mod	sintetic,	pe	baza	celor	
mai	 recente	 date	 și	 a	 estimărilor	 disponibile,	 atât	 nivelul	 de	 realizare	 a	
obiectivelor	 și țintelor	 specifice	 de	 dezvoltare	 durabilă în	 perioada	 ante-
criză, dar și	efectele	imediate	ale	crizei	sanitare	asupra	evoluțiilor la scară 
mondială.185

183 ONU,	Declarația politică adoptată în cadrul forumului politic la nivel înalt privind 
dezvoltarea durabilă organizat sub auspiciile Adunării Generale a ONU (Déclaration 
politique issue du forum politique de haut niveau pour le développement durable orgaisé 
sous les auspices de l’Assemblée générale),	A/HLPE/2019/L,	9	septembrie	2019,	disponibil	
pe https://undocs.org/fr/A/HLPF/2019/L.1 
184 ONU,	Décennie	d’action	„10 ans pour transformer notre mondeˮ,	pe	https://www. 
un.org/sustainabledevelopment/fr/decade-of-action/	
185	 ONU,	 Raportul	 privind	 ODD,	 2020,	 pe	 https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-
Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf 

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/decade-of-action/
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Ca și	raportul	precedent,	acest	Raport	arată că	schimbarea	nu	s-a	produs	
în	 ritmul	 și	 amploarea	 cerute,	 progresele	 în	 concretizarea	 ODD	 au	 fost	
inegale, în	multe	domenii	modeste,	în	general	insuficiente	pentru	a	asigura	
atingerea	nivelului	stabilit	pentru	2030.	

Deși	 au	 existat	 reușite	 vizibile	 în	 anumite	 domenii	 (creșterea	 ratei	 de	
școlarizare,	scăderea incidenței	bolilor	 transmisibile,	ameliorarea	situației 
femeilor	 în țările în	 curs	 de	 dezvoltare	 etc),	 în același	 timp,	 a	 crescut,	
totuși,	numărul	persoanelor	afectate	de	insecuritate	alimentară, degradarea 
accelerată	a	mediului	a	continuat,	inegalitățile	dintre	regiunile	lumii	persistă 
și	se	agravează.

1.4.  Obiectivele de Dezvoltare Durabilă și criza sanitară generată de 
pandemia de COVID-19

Declanșarea rapidă	a	crizei	de	COVID-19	și	apariția	primelor	consecințe	
coincid cu începutul	 Deceniului	 de	 acțiune	 pentru	 atingerea	 ODD,	
afectând	profund	realizarea	Agendei	2030.	În condițiile în care progresele 
erau	 deja	 departe	 de	 nivelul	 angajamentelor	 luate,	 pandemia	 a	 întrerupt	
brusc	 implementarea	 a	 numeroase	obiective	de	dezvoltare	 durabilă	 și,	 în 
anumite	cazuri,	a	anulat	decenii	de	progres,	punând în	evidență carențele, 
vulnerabilitățile și	dezechilibrele	în	dezvoltarea	globală. 

Criza	sanitară și	efectele	ei	 imediate	au	arătat	mai	mult	ca	oricând	că,	
întrucât	trăim	într-o	lume	interdependentă,	provocările,	fie	că	este	vorba	de	
criza	economică,	de	sărăcie,	de	schimbări	climatice	sau	de	migrație,	nu	se	
limitează	la	o	țară	sau	o	regiune	și	faptul	că	niciun	guvern	și	nicio	societate	
nu	pot	face	față	singure	acestui	șoc	mondial.	

Toate	 economiile,	 societățile,	 comunitățile	 și	 indivizii	 au	 fost	 afectați,	
o	 cri	ză	 economică și socială fară	 precedent	 amenință	 viața	 a	 milioane	
de persoane, făcând	 realizarea	ODD	până în	 anul	 2030	 și	mai	 dificilă și 
improbabilă. Deși	pandemia	s-a	manifestat	în	toate	țările	(decese,	sisteme	
de sănătate	suprasolicitate,	peste	1,6	miliarde	de	elevi	nu	au	fost	școlarizați, 
zeci	de	milioane	de	oameni	au	recăzut	în sărăcie sau și-au	pierdut	locurile	
de	muncă), în țările	cel	mai	puțin	avansate	consecințele	au	fost	totuși cele 
mai	grave	(insecuritate	alimentară, șomaj,	scădere	a	ajutorului	extern	etc.),	
decalajele	mondiale	s-au	menținut	și	agravat.	Chiar	și țările	dezvoltate	se	
confruntă	 cu	 dificultăți	 sanitare,	 sociale	 și	 economice	 (scădere	 investiții, 
șomaj).	 În	 aceste	 țări,	 impactul	 crizei	 a	 fost	mai	 sever	 asupra	 grupurilor	
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marginalizate	și	a	persoanelor	vulnerabile	(persoane	în	vârstă,	copii,	persoa-
ne	cu	dizabilități, populații	autohtone,	somajul	afectând	cel	mai	mult	tinerii	
și	femeile). 186

În	ciuda	acestor	evoluții,	criza	nu	repune	în	chestiune	ODD,	dimpotrivă, 
cauzele	profunde	și	efectele	inegale	ale	crizei	de	COVID-19	sunt	un	argument	
puternic	 în	 favoarea	 necesității	 Programului	 de	 Dezvoltare	 Durabilă,	 a	
Acordului	de	la	Paris	privind	schimbările	climatice	și a Agendei de acțiune 
de	la	Addis	Abeba	(foaia	de	parcurs	pentru	mobilizarea	fondurilor	necesare	
realizării	ODD)	și	subliniază urgența aplicării lor. 

Această perioadă	excepțională,	de	ruptură în	evoluția	societății globale, 
a arătat	 în același	 timp	că	există	o	convergență	puternică între	cele	două 
fenomene	 (criza	 sanitară și	 dezvoltarea	 durabilă),	 care	 au	 obiective	
comune	și a căror	rezolvare	necesită	o	 intervenție	 internațională	fermă și 
eforturi	coordonate	crescute,	bazate	pe	date	solide	și	ghidate	de	obiectivele	
dezvoltării	durabile.	

Răspunsul	 la	 criză	 este	 și răspunsul la cerințele	 dezvoltării	 durabile.	
Soluțiile	 nu	 pot	 fi	 decât	multilaterale	 și	 globale.	 Programul	 de	 relansare	
post-criză	 trebuie	 să	 fie	 compatibil	 și s ă	 faciliteze	 realizarea	unui	model	
nou	de	 societate	 bazată	 de	 principiile	ODD	–	 adică	 o	 dezvoltare	 care	 să 
fie	socialmente	justă,	economic	viabilă și sănătoasă	din	punct	de	vedere	al	
mediului.187

Pentru	a	ghida	și susține	aceste	acțiuni,	sistemul	ONU	s-a	mobilizat	la	
toate	nivelurile,	 într-un	efort	 și acțiune	colectivă	 suplimentare,	nu	numai	
pentru	 a	 combate	 criza	 de	COVID-19,	 dar	 și	 pentru	 a	 reconstrui	 lumea,	
câștigând	 lupta	 împotriva	 schimbărilor	 climatice,	 reducând sărăcia și 
inegalitățile,	pentru	a	construi	o	societate	globală	justă și durabilă.

În	acest	sens,	pe	23	aprilie	2020,	cele	193	de	state	membre	ale	ONU	au	
lansat	un	apel	la	acțiune	mondială	urgentă	pentru	atenuarea	consecințelor	
pandemiei,	 pentru	 reconstrucție,	 care	 să	 permită	 realizarea	 ODD.	 Un	
document	final	de	consens	a	fost	adoptat	în	cadrul	unei	reuniuni	informale	
a	Forumului	de	finanțare	a	dezvoltării	a	Consiliului	Economic	și	Social	al	
186 ONU,	Décennie d’action, Objectifs du développement durable à l’heure du COVID-
19, pe https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/hunger/.	A	se	vedea	și	ONU,	Raport	
privind	ODD,	 2020,	ODD	13,	 pp.	 20,	 50-52.,	 pe	 https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/
The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf
187 A	se	vedea	ONU,	Covid 19 – Riposte, ODD à l’heure du coronavirus, pe https://www. 
un.org/fr/coronavirus-covid-19-fr/les-objectifs-de-développement-durable-à-l’heure-du-
coronavirus.

https://www.un.org/fr/coronavirus-covid-19-fr/les-objectifs-de-d%C3%A9veloppement-durable-%C3%A0-l%E2%80%99heure-du-coronavirus
https://unstats.un.org/sdgs/report/2020/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2020_French.pdf
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ONU,	prin	care	 toate	agențiile	 specializate	ale	organizației	 internaționale	
(OMS,	OMC,	FAO,	UNESCO,	UNDP,	UNICEF	etc.)	se	angajează	într-un	
efort	concertat	considerat	istoric.	

Deoarece	principiile	care	stau	la	baza	ODD	sunt	esențiale și	pentru	relan-
sare	post-pandemie,	continuarea	acțiunii în	vederea	atingerii	acestor	obiective	
universale	va	permite	guvernelor	 să	 se	concentreze	pe	creștere	dar	 și	pe	 in-
cluziune,	pe	echitate,	pe	durabilitate.	Astfel,	cu	ocazia	adoptării	acestui	plan	de	
răspuns	și	reconstrucție	globală,	Secretarul	General	al	ONU	a	inițiat	un	apel	
la	solidaritate	mondială,	arătând	că	această	pandemie	este	și	un	„test pentru 
capacitatea de a colabora și de a fi solidari în fața unei provocări comuneˮ188.

În	 concluzie,	 criza	 sanitară a arătat	 importanța și	 necesitatea	 de	 a	 ur-
gen	ta	realizarea	ODD,	răspunsul	colectiv	la	pandemie	putând	constitui	un	
„exercițiuˮ care să pregătească	comunitatea	internațională	pentru	confrun-
tarea	 cu	 situații de risc și	 criză,	 ca	 cele	 legate	 de	 schimbările	 climatice.	
Guvernele,	 întreprinderile,	 societățile,	 indivizii,	 trebuie	 să țină	 cont	 de	
această	 criză,	 care	 este	 un	 semnal	 de	 alarmă	 pentru	 urgentarea	 tranziției 
necesare către	o	lume	mai	echitabilă,	rezilientă	și	mai	durabilă.	Perioadă de 
provocări	exceptionale,	pandemia	este	un	moment	atât	de	ruptură, dar și de 
reconstrucție,	care	reamintește	în același	timp	necesitatea	unei	mai	strânse 
cooperări și	solidarități	la	nivel	internațional.

2. ODD 13 – Obiectivul dezvoltării durabile vizând luarea unor măsuri 
urgente de combatere a schimbărilor climatice și a impactului lor

Agenda	 2030	 plasează preocupările	 pentru	 schimbările	 climatice	 în 
centrul	dezvoltării durabile. De aceea, în	vederea	aplicării	de	măsuri	urgente	
pentru	a	lupta	împotriva	acestui	fenomen	și	a	efectelor	lui	a	fost	formulat	un	
obiectiv	specific	(ODD	13)	cu	țintele	aferente,	care,	împreună cu Acordul de 
la	Paris,	trasează	calea	pentru	realizarea	de	modele	de	dezvoltare	durabilă 
până în anul	2030.	

188 ONU	Info,	L’actualité	mondiale,	Coronavirus: l’ONU lance un appel à la solidarité et 
„à notre humanité”, pe https://news.un.org/fr/story/2020/03/1063951 
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2.1. Necesitatea și urgența realizării ODD 13

Schimbările	 climatice,	 rezultat	 al	 activităților	 umane,	 afectează	 toate	
țările,	perturbă	economiile	și	societățile,	amenință	modul	de	viață	și	viitorul	
planetei.	Evoluția	climatică	este	un	exemplu	de	provocare	mondială	care	
necesită	o	abordare	la	nivel	internațional.

Astfel,	ultimul	Raport de sinteză realizat de Grupul interguvernamental 
privind schimbările climatice confirmă că	influența	omului	asupra	sistemului	
climatic	este	manifestă și din ce în	ce	mai	puternică și că	incidența	se	observă 
pe	toate	continentele	și	asupra	tuturor	oceanelor189.	Multe	din	manifestările 
fenomenului	schimbărilor	climatice,	constatate	începând	cu	anii	50	ai	seco-
lului	trecut,	sunt	fără	precedent	în	ultimele	decenii	și chiar pe parcursul a 
mii	de	ani.	

Conform	 experților	 Grupului	 interguvernamental,	 activitățile	 umane	
sunt,	în proporție	de	95%,	prima	cauză a încălzirii	planetare	actuale	și	sunt	
respon	sabile	pentru	riscurile	de	consecințe	grave,	generalizate	și	ireversibile,	
pentru	ecosisteme	și	pentru	societăți. 

Condițiile	 meteorologice	 extreme	 și	 schimbările	 climatice	 au	 efecte	
devas	tatoare	nu	numai	asupra	mediului,	dar	și	asupra	dezvoltării	societăților, 
a	existenței și	a	modului	nostru	de	viață,	afectează populații întregi	și	bu-
năstarea	 indivizilor.	 Evoluția	 climatică are consecințe	 asupra	 economiei	
mondiale,	perturbă	echilibrele	sociale,	sanitare	și	geopolitice	în	numeroase	
regiuni	 ale	 lumii.	 De	 aceea,	 acțiunea în direcția	 atenuării consecințelor 
provocate	de	aceste	fenomene	asupra	umanității	sunt	la	fel	de	importante	și 
urgente,	cu	 	 atât	mai	mult	 cu	 cât	 aceste	 riscuri	 se	vor	 agrava	 în	 timp,	
amenințând generațiile	de	azi	și	cele	viitoare.	

În	mod	 concret,	 schimbările	 climatice	 și	 degradarea	mediului	 im	pli	că 
riscuri în	 domeniul	 creșterii	 și	 dezvoltării	 economice,	 afectează	 compe-
titivitatea,	comerțul și	transporturile.	Penuria	resurselor	și	materiilor	prime	
(alimentare,	 energetice)	 afectează	 echilibrele	 geopolitice,	 tot	 mai	 mulți 
cercetători	 arătând că dereglările	 climatice	 (seceta,	 recoltele	 slabe)	 sunt	
adesea	factori	agravanți	ai	migrației și ai declanșării	de	conflicte.	
189 A	se	vedea	GIEC,	Schimbările climatice 2014: Raport de sinteză. Contribuția grupurilor 
de lucru I, II și III la cel de-al cincilea raport de evaluare al Grupului Interguvernamental 
privind schimbările climatice (Changements climatiques 2014: Rapport de synthèse. 
Contribution des Groupes de travail I, II et III au cinquième Rapport d’évaluation du Groupe 
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat) GIEC,	Genève,	Suisse,	pp.	2-27,	pe	
https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/2018/02/SYR_AR5_FINAL_full_fr.pdf 
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Schimbările	 climatice	 amenință	 viața și	 securitatea	 a	 miliarde	 de	
persoane,	afectând	sistemele	de	sănătate	și	obiectivele	sanitare	mondiale.	
În	 viziunea	 Grupului	 interguvernamental	 privind	 schimbările	 climatice,	
evoluția	climatică	va	avea	ca	principale	consecințe asupra sănătății, creșterea	
riscurilor de deces, boală,	riscuri	sporite	de	malnutriție	din	cauza	scăderii 
producțiilor agricole în regiuni sărace,	riscuri	de	boli	transmisibile	prin	apă 
și	alimentele	contaminate,	creșterea	ratei	de	traume	psihice.

În	acelasi	 timp,	aceste	fenomene	accentuează	inegalitățile	atât	 la	nivel	
mondial,	între	țările	dezvoltate	și țările	mai	puțin	avansate,	în	special	micile	
țări insulare, cât	 și în	 interiorul	 statelor,	 între	 grupuri	 sociale,	 efectele	
fiind	mai	 puternice	 asupra	 anumitor	 grupuri	 vulnerabiile	 (grupuri	 etnice,	
populații	autohtone),	persoane	în	vârstă și	cu	dizabilități,	asupra	femeilor	și 
fetelor	(cele	mai	expuse,	în special în țările în	curs	de	dezvoltare),	asupra	
dezvoltării	fizice	și psihice a copiilor și	tinerilor.

Progresele	 înregistrate	 până	 acum	 în	 dezvoltarea	 omenirii,	 dar	 și	 pro-
iec	tele	de	viitor,	ar	putea	fi	anulate	de	consecințele	negative	multiple	ale	
schimbărilor	climatice.	Dacă	statele	și	comunitatea	globală	nu	se	mobili-
zează	 rapid,	 acestea	 vor	 minimaliza	 cea	 mai	 mare	 parte	 a	 progreselor	
realizate	 în	 ultimele	 decenii	 în	 domeniul	 dezvoltării	 durabile.	 Inacțiunea 
în	 acest	 domeniu	 implică	 costuri	 globale	 mai	 mari	 decât	 adoptarea	 de	
măsuri,	politici	și	strategii	de	combatere	a	cauzelor	schimbărilor	climatice,	
dar și	a	efectelor	lor	negative,	pentru	prezervarea	atât	a	mediului,	cât	și a 
prosperității	individuale	și	colective.

În	ciuda	acestui	tablou	pesimist,	Raportul	Grupului	interguvernamental	
privind	schimbările	climatice	subliniază că	societatea	internațională dispune 
de opțiuni	 pentru	 a	 atenua	 aceste	 schimbări și	 riscurile	 lor	 (economice,	
sociale,	 tehnice,	 instituționale), și că	 există	 numeroase	 soluții care să 
permită	o	dezvoltare	economică și	umană durabile. Măsurile și soluțiile	sunt	
accelerarea	concretizării	ODD	13	și	a	sistemului	de	ODD	din	Agenda	2030.

2.2. Conținut ODD 13, țintele specifice și indicatori

Obiectivul	 de	 dezvoltare	 durabilă	 13	 (ODD	 13)	 abordează	 tematica	
complexă	a	schimbării	climatice	și	este	intitulat	„acțiune	climaticăˮ.190

Conform/Potrivit	Agendei	 2030,	 atingerea	 acestui	 obiectiv	 presupune	
realizarea	unor	ținte	(obiective	specifice).	
190 A	se	vedea	ODD	13	în	textul	Agendei	2030.
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OBIECTIVE SPECIFICE CIRCUMSCRISE ODD 13 –  
ACȚIUNE CLIMATICĂ

13.1	–	Reziliență și	adaptare	–	se	referă la întărirea, în	toate	țările,	a	re	zilienței 
și	 a	 capacității	 de	 adaptare	 la	 provocările	 climatice	 și	 la	 catastrofele	 naturale	
legate	de	climă

13.2	–	Politici	în	domeniul	climei	(politici	climatice)	–	constă în	inte	grarea	
măsurilor	 referitoare	 la	schimbările	climatice	 în	politici,	 strategii	și	planificări 
naționale

13.3	–	Educație și	 capacitate	de	acțiune	–	vizează îmbunătățirea educației, 
a	sensibilizării și întărirea	capacităților	individuale	și	instituționale cât	privește	
adaptarea	 la	 schimbările	 climatice,	 atenuarea	 efectelor	 acestora	 și reducerea 
impactului	lor	și	alerta	timpurie

Pentru	atingerea	acestor	ținte	au	fost	preconizate	următoarele	mijoace de 
realizare: 

13.a.	Crearea	„Fondului	verde	pentru	climăˮ	–	aplicarea	angajamentului	
pe care și	 l-au	 luat	 țările	 dezvoltate,	 părți	 ale	 Convenției-cadru	 a	 ONU	
referitoare	la	schimbările	climatice,	privind	mobilizarea,	din	surse	diferite,	
a	100	miliarde	dolari	până în	2020,	pentru	a	răspunde	nevoilor	țărilor în curs 
de	dezvoltare	în	domeniul	măsurilor	concrete	de	atenuare	a	consecințelor 
schimbărilor	climatice	si	de	a	face	„Fondul	verde	pentru	climă”	deplin	ope-
rațional,	prin	dotarea	lui	cu	mijloacele	financiare	necesare	în	cel	mai	scurt	
timp.	

13.b.	 Întărirea	 capacității de acțiune și	 adaptare	 –	 Promovarea	meca-
nismelor	 de	 întărire	 a	 capacităților	 pentru	 ca	 toate	 țările	 cel	 mai	 puțin 
dezvoltate	și	micile	state	insulare	în	curs	de	dezvoltare	să	se	doteze	cu	mij-
loacele	eficiente	de	planificare	și	de	gestiune	pentru	a	face	față	schimbărilor 
climatice,	 accentul	 fiind	 pus	 în	 special	 pe	 situația	 femeilor,	 a	 tinerilor,	 a	
populației locale și	a	grupurilor	marginalizate.

Pentru	evaluarea	progreselor	realizate	în	vederea	atingerii	ODD	13	și a 
țintelor	sale	au	fost	stabilite	o	serie	de	indicatori,	care	servesc	ca	fundament	
principal în	 urmărirea	 implementării	 măsurilor	 de	 realizare	 a	 tranziției 
ecologice. Aceștia	sunt:	

Pentru ținta 13.1:	13.1.1.–	Numărul de decese și de persoane dispărute	
și	direct	afectate	de	dezastre	la	100.000	persoane;	13.1.2.–	Numărul de țări 
care	au	adoptat	sau	implementat	strategii	naționale de reducere a riscurilor, 
în	conformitate	cu	Cadrul	de	actiune	de	la	Sendai	pentru	reducerea	riscurilor	
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de	 dezastre	 2015-2030191;	 13.1.3.	 –	Numărul de țări	 care	 au	 adoptat	 sau	
implementat	strategii	 locale	de	reducere	a	riscurilor	de	dezastre	în cadrul 
strategiilor	naționale.192 

Pentru ținta 13.2:	13.2.1.	–	Numărul de	țări	care	au	declarat	implementarea	
de	 politici/strategii/planuri	 vizând	 ameliorarea	 capacității	 de	 adaptare	
la	 incidentele	 survenite	 din	 cauza	 schimbărilor	 climatice;	 13.2.2.	 –	Total	
național/an	al	emisiilor	de	gaze	de	seră.

Pentru ținta 13.3:	13.3.1.	–	Numărul de țări	care	au	integrat	în	programele	
naționale de educație	 primară, secundară și	 terțiară,	 problematica	 schim-
bărilor	climatice.

Pentru ținta 13.a:	 13.a.1.	 –	 Resursele	 mobilizate	 (în	 $	 SUA/an)	 din	
angajamentul	de	100	miliarde	dolari	pentru	perioada	2020-2025.	

Pentru ținta 13.b:	13.b.1.	–	Numărul de țări în	dezvoltare	și	de	mici	state	
insulare	 care	 au	 adoptat	 politici/strategii/planuri	 naționale	 de	 adaptare	 la	
schimbările	climatice.	

3. Acțiune climatică (ODD 13) și sistemul obiectivelor dezvoltării durabile

Prin	adoptarea	Agendei	2030	și	a	Acordului	de	la	Paris	în	anul	2015	se 
stabilește	o	bază solidă	pentru	implementarea	acțiunii	climatice	(ODD	13)	și 
a	obiectivelor	de	dezvoltare	durabilă în	toate	domeniile	și	la	toate	nivelurile.	
Între	agenda	climatică și	dezvoltarea	durabilă	există o legătura	inextricabilă. 
Este,	de	exemplu,	imposibil	să	disociem	agricultura	și	securitatea	alimentară 
de	 fenomenul	 schimbării	 climatice.	De	 asemenea,	 corelația	 dintre	 climă,	
creșterea	economică și sărăcie	este	și	ea	bine	stabilită, după	cum	există o 
legătură între	dereglarea	climatică și	declanșarea	conflictelor.	

Așa	 cum	 subliniază Raportul Conferinței mondiale privind legătura 
din tre obiectivele Acordului de la Paris și Agenda 2030 (Climate & SDGs 
Synergy Conference)	din	aprilie	2019,	concretizarea	ODD	și	implementarea	
acțiunii	climatice	se	potențează	reciproc,	beneficiile	fiind	mutuale	în	favoarea	
procesului	de	accelerare	a	realizării	unor	societăți	inclusive	și pașnice și a 
unui	mediu	durabil.	Explorarea	sinergiei	între	cele	două direcții de acțiune 
191 Document	adoptat	în	cadrul	celei	de-a	3-a	Conferință	internațională	pentru	reducerea	
riscurilor	de	dezastre,	organizată	sub	egida	ONU,	în	perioada	13-18	martie	2015,	în	orașul	
Sendai din Japonia.
192 A	se	vedea	Indicatorii	ODD	(SDG Indicators Metadata repository)	pe	https://unstats. 
un.org/sdgs/metadata/

https://unstats.un.org/sdgs/metadata/
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în	toate	domeniile,	în	toate	țările, în special în țările în	dezvoltare,	și	la	nivel	
global,	este	o	condiție și	o	oportunitate	pentru	schimbări	sistemice	pozitive	
pentru	prezent	și	viitor.	193

Conform	 viziunii	 holistice	 a	 Agendei	 2030,	 cele	 17	 Obiective	 ale	
Dezvoltării	Durabile	sunt	indisociabile.	Pentru	atingerea	unui	obiectiv,	este	
necesar să	fie	luate	în considerare relațiile	cu	fiecare	din	cele	16	obiective,	
deoarece	fiecare	obiectiv	este	direct	sau	indirect	influențat	de	celelalte.	

Interdependența dintre ODD 13 – ACȚIUNE CLIMATICĂ 
și celelalte obiective ale Agendei 2030

Schimbările	 climatice	 reprezintă	 o	 problemă globală	 complexă	 din	 cauza	
multiplelor	 interrelații	 cu	 numeroase	 alte	 provocări	 ale	 dezvoltării durabile. 
Între	diferitele	direcții de acțiune	ale	ODD	13	și	celelalte	obiective	ale	Agendei	
există	conexiuni	multiple,	dezvoltarea	durabilă	implicând o înlănțuire	de	cauze	
și	efecte.	Chiar	dacă	obiectivele	dezvoltării	durabile	sunt	indivizibile,	unele	au	
o mai	 puternică	 componentă	 climatică și	 de	 mediu.	Astfel,	 cele	 mai	 strânse,
imediate	și	directe,	sunt	conexiunile	cu	ODD	2,	ODD	4,	ODD	5,	ODD	10	care
implică	componenta	adaptare	la	schimbările	climatice,	în	timp	ce	alte	obiective
conțin	mai	multe	elemente	care	implică	atenuarea	(ODD	8,	ODD	12,	ODD	15),
însă,	 dată	 fiind	 interconectivitatea	 și	 transversalitatea	 obiectivelor	 Agendei,
există,	evident,	legături	și	interinfluențe cu întreg	sistemul	de	obiective.

 ODD 2 – Eradicarea foametei, asigurarea securității alimentare,  îmbu-
nătățirea nutriției și promovarea unei agriculturi durabile 

Schimbările	climatice	exercită	o	presiune	puternică	asupra	resurselor	care	
asigură	realizarea	acestui	obiectiv	(producții	agricole,	produse	alimentare)	
și	cresc	 riscurile	de	catastrofe	naturale	 (secetă,	 inundații,	alunecări	 teren,	
poluare	extremă),	determinând,	în	special	în	mediul	rural	și	în	regiuni	să-
race,	insecuritatea	alimentară	a	milioane	de	persoane	și	compromițând,	în	
prezent	și	pe	termen	lung,	dezvoltarea	copiilor.	

Situația	este	gravă	la	nivel	global,	și	deosebit	de	gravă	în	țări	și	comunități	
care	se	confruntă	cu	crize	alimentare	cronice	(pe	plan	mondial,	113	milioane	
193 A	 se	 vedea	 concluziile	 raportului	 prezentat	 la	Global Conference on Strengthening 
Synergies between the Paris Agreement and the 2030 Agenda for Sustainable Development: 
Maximizing C-Benefits by Linking Implementation across SDGs and Climate Action, 
Copenhaga,	 1-3	 aprilie	 2019,	 pe	 https://sustainabledevelopment.un.org/
content/documents/22398Summary_document_Copenhagen_FINAL_for_website.pdf

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/22398Summary_document_Copenhagen_FINAL_for_website.pdf


101III. ACȚIUNE CLIMATICĂ – OBIECTIV AL AGENDEI 2030

de persoane	se	aflau	în	situație	de	insecuritate	alimentară	gravă	în	2019),	și	
a căror	subzistență	depinde	de	sistemul	agricol	(40%	din	populația	lumii	are	
ca	sursă	de	venit	acest	sector),	puternic	afectat	de	condițiile	meteorologice	
extreme.194

Astfel,	 combaterea	 schimbărilor	 climatice	 este	 esențială și	 urgentă în 
zonele	 cele	mai	 vulnerabile,	 în	 special	 în	Africa	Subsahariană	 și	 în	Asia	
de	 Sud,	 care	 se	 confruntă	 cu	 insecuritatea	 alimentară și	 malnutriția	 (azi	
peste	 800	milioane	 persoane	 sunt	 subalimentate	 în	 această	 regiune),	 atât	
pentru	 stoparea	 fenomenelor	 de	 secetă	 severă	 care	 afectează producția 
agricolă,	pentru	prevenirea	apariției	foametei	și	a	unei	crize	a	aprovizionării 
alimentare,	cât	și	pentru	dezvoltarea,	pe	term	lung,	a	unor	sectoare	agricole	
durabile. 

 ODD 4 – Garantarea unei educații de calitate și promovarea oportu-
nităților de învățare de-a lungul vieții pentru toți

Cele	17	obiective	de	dezvoltare	durabilă	adoptate	de	comunitatea	inter-
națională	prin	Agenda	2030	recunosc	importanța educației	pentru	realizarea	
țintelor	lor	specifice	până în	2030	prin	enunțarea	ODD	4.

În	cadrul	acestui	obiectiv,	educația	pentru	dezvoltare	durabilă	(EDD)este	
considerată	un	element	cheie	al	unei	educații	de	calitate	și	un	catalizator	
esențial	al	dezvoltării durabile, ținta	4.7	a	ODD	4	referindu-se	specific	la	
EDD	 și la abordările	 asociate.	Astfel,	 prin	 acest	 obiectiv	 „se urmărește 
ca toți elevii să dobândească cunoștințele necesare pentru promovarea 
dezvoltării durabile, în special prin educația în favoarea dezvoltării și a 
modurilor de viață durabile, a drepturilor omului, a egalității între sexe, 
a promovării unei culturi a păcii și a non-violenței, a cetățeniei mondiale, 
de apreciere a diversității culturale și a contribuției culturii la dezvoltarea 
durabilăˮ.195 

În	 cadrul	 EDD,	 educația	 privind	 schimbările	 climatice	 (ESC)	 este	 un	
domeniu	 prioritar	 care	 vizează înțelegerea	 acestei	 problematici	 (cauze,	
efecte	 socio-economice,	 soluții	 necesare)	 prin	 furnizarea	 de	 cunoștinte,	
194 ONU,	 Obiectivele de Dezvoltare Durabilă, Eradicarea foametei (Objectis du 
développemnt durable, Faim „Zéroˮ),	 pe	 https://www.un.org/sustainabledevelopment/
fr/hunger/
195 ONU,	Deceniu de acțiune, Obiectivele de dezvoltare durabilă, Educația, (Décennie 
d’action, Objectis du développement durable, Education),	 pe	 https://www.un.org/
sustainabledevelopment/fr/education/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/education/
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/hunger/
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competențe,	atitudini	și	valori	în	materie	de	acțiune	climatică,	prin	sensi-
bilizarea	actorilor	publici	 și	privați,	 a	publicului	 larg,	 în	ceea	ce	privește	
importanța	 angajamentului	 individual	 și	 colectiv	 în	 lupta	 împotriva	
schimbărilor	climatice.196 

 ODD 6 – Asigurarea disponibilității și managementului durabil al apei 
și sanitație pentru toți

Apa	potabilă	 și	 accesibilă	 este	 un	 element	 esențial	 al	 unei	 lumi	 dura-
bile, condiție însăși	 a	 existenței și	 un	 drept	 fundamental.	 Cu	 toate	 aces-
tea,	milioane	 de	 persoane	 au	 dificultăți	 cotidiene	 în procurarea apei și a 
serviciilor	 de	 bază,	 trăiesc,	 muncesc	 sau	 învață	 în	 condiții precare de 
igienă,	 populații	 întregi	 consumă	 apă	 contaminată,	 în	 special	 în	 țările	 și	
regiunile	cele	mai	sărace	ale	lumii.	Absența	infrastructurilor	și	a	instalațiilor 
sanitare	și	de	igienă	are	consecințe	negative	asupra	securității	alimentare	și	
sanitare,	accentuează	efectele	bolilor	și	favorizează	transmiterea	acestora,	
are	implicații	în	principal	asupra	copiilor,	generând	efecte	pe	termen	lung	
asupra	dezvoltării	acestora.	

Este	evident	că	schimbările	climatice	influențează și	sunt	influențate	de	
resursele	mondiale	 de	 apă.	Evoluția	 climatică	 determină	 disponibilitatea,	
calitatea	și	cantitatea	de	apă necesară	nevoilor	umane	de	bază,	constituind	
astfel	o	amenințare	a	dreptului	la	apă și igienă	pentru	miliarde	de	oameni.	
Evenimentele	meteorologice	 extreme	 provocate	 de	 schimbările	 climatice	
sunt	 în creștere	 și	 amenință	 dezvoltarea	 durabilă,	 economică și socială, 
biodiversitatea	la	nivel	global,	cu	implicații	profunde	asupra	rezervelor	de	
apă.	Securitatea	alimentară, sănatatea,	așezările	urbane	și	rurale,	producția 
de	 energie,	 dezvoltarea	 industrială și creșterea	 economică,	 toate	 aceste	
domenii	 depind	 de	 apă și	 sunt	 deci	 vulnerabile	 la	 efectele	 schimbărilor 
climatice.

Adaptarea	la	dereglările	climatice	și	atenuarea	efectelor	lor	prin	gestiunea	
responsabilă	a	apei	sunt	astfel	esențiale	dezvoltării durabile și	sunt	necesare	
realizării	Programului	de	Dezvoltare	Durabilă	pînă	în	2030,	a	Acordului de 
196 A	 se	 vedea	 site	UNESCO,	Why we urgently need to teach and learn about climate 
change,	 2019,	 pe	 https://en.unesco.org/news/why-we-urgently-need-teach-and-learn-
about-climate-change
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la	Paris	și	a	Cadrului	de	acțiune	de	la	Sendai	pentru	reducerea	riscurilor	de	
dezastre	2015-2030.197 

De	aceea,	această	situație	preocupantă	privind	accesul	tuturor	la	apă	pota-
bilă până în	2030	figurează în	planul	de	răspuns	al	comunității	mondiale	la	
pandemie	și	de	relansare	post-2020:	printre	soluțiile	globale	propuse	este	
avută	în	vedere	și	suplimentarea	investițiilor	în	gestiunea	ecosistemelor	de	
apă	și	pentru	dezvoltarea	 instalațiilor	sanitare	 la	nivel	 local,	 în	special	 în	
țările	expuse	sărăciei.	

 ODD 7 – Asigurarea accesului tuturor la energie la prețuri accesibile, 
într-un mod sigur, durabil și modern

Acest	 obiectiv	 este	 în	 centrul	 provocărilor	 majore	 de	 astăzi	 și ale 
oportunităților	 viitoare.	Accesul	 tuturor	 la	 energie	 durabilă	 este	 esențial 
și	 influențează	nu	numai	dezvoltarea	de	 locuri	de	muncă, de locuințe, de 
transport,	 a	 sistemelor	 de	 sănătate,	 producția	 alimentară,	 dar	 este	 strâns 
legat	de	lupta	împotriva	schimbărilor	climatice.	

Toate	 țintele	 acestui	 obiectiv	 –	 acces	 la	 energie,	 dezvoltarea	 de	 surse	
de ener gie regenerabilă, creșterea	eficacității	energetice,	asigurarea	aprovi-
zionării în	energie	–	sunt	în	legatură	directă cu țintele	ODD	13.

Sistemul	 energetic	 susține	 toate	 sectoarele	 economice	 (producție,	 co-
merț,	 agricultură, educație,	 medicină,	 infrastructuri,	 tehnologie),	 fiind	 la	
baza	dezvoltării	umane	și	economice.	În același	timp,	combustibilii	fosili	
(carbune,	 petrol,	 gaze)	 sunt	 surse	 majore	 de	 producere	 a	 electricității și 
produc	 cea	 mai	 importantă	 cantitate	 de	 emisii	 de	 carbon	 care	 provoacă 
schimbările	 climatice,	 energia	 fiind	 principalul	 factor	 care	 contribuie	 la	
dereglarea	accelerată	a	climatului,	reprezentând	60%	din	emisiile	mondiale	
cu	efect	de	seră.198

De	 aceea,	 este	 necesară	 tranziția către	 sisteme	 energetice	 abordabile,	
fiabile	și	durabile	prin	dezvoltarea	de	surse	de	energie	regenerabile	și	nepo-
luante,	dezvoltarea	de	infrastructuri	și	tehnologii	energetice	curate.	
197 A	 se	 vedea	UNESCO,	Raportul mondial al ONU privind resursele de apă2020: Apa 
și schimbările climatice (Rapport mondial des Nations Unies sur la mise en valeur des 
ressources en eau 2020 : L’eau et les changements climatiques),	Un	Water,	UNESCO,	2020,	
pp.	 18-20	 și	 34-44,	 pe	 https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/
resources/372941fre.pdf
198 ONU,	Obiectivele	de	Dezvoltare	Durabilă,	Energia,	pe	https://www.un.org/
sustainabledevelopment/fr/energy/

https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/energy/
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/372941fre.pdf
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 ODD 11 – Dezvoltarea orașelor și a asezărilor umane pentru ca ele să 
fie deschise tuturor, sigure, reziliente și durabile 

Urbanizarea	este	un	fenomen	care	evoluează	rapid	(din	2007,	aproape	
jumătate	din	populația	mondială	este	urbană și până în	2030	se	estimează 
că	ea	va	fi	de	60%),	 în special în țările în	curs	de	dezvoltare.	Orașele și 
zonele	metropolitane	sunt	poli	de	creștere	economică,	dar	urbanizarea	este	
în același	 timp	 o	 sursă	 majoră	 de	 poluare	 atmosferică	 (concentrare	 de-
mografică,	concentrare	a	infrastucturii	și	serviciilor	publice	de	transport).	
Deși orașele nu ocupă decât	3%	din	masa	continentală	mondială, ele produc 
peste	70%	din	emisiile	de	dioxid	de	carbon	și	consumă	60-80%	din	energia	
mondială.199 

Această	urbanizare	accelerată	exercită	presiuni	nu	numai	asupra	rezer-
velor	de	apă	potabilă,	asupra	sistemelor	de	aprovizionare	cu	apă și	de	eva-
cuare a deșeurilor,	dar	afectează și	calitatea	vieții	și sănătatea	publică. În 
2016,	90%	din	populația	citadină	respira	un	aer	poluat,	ajungându-se	la	4,2	
mil	de	decese	din	cauza	calității	insalubre	a	aerului.	Peste	1/2	din	populația 
mondială urbană	a	fost	expusă	la	niveluri	de	poluare	atmosferică	de	2,5	ori	
mai	mari	decât	normele	de	sănătate.

Numeroase	 orașe	 sunt	 mai	 vulnerabile	 la	 schimbările	 climatice	 și la 
catastrofe	naturale	din	cauza	concentrării	demografice	și	a	amplasării lor (în	
zone	de	litoral	și	de	coastă), în	special	în	țările puțin	dezvoltate,	dar	foarte	
populate	și în	statele	insulare	în	curs	de	dezvoltare.	

ODD	11	este	astfel	un	apel	pentru	planificarea	și	reabilitarea	comunităților 
umane,	în special a orașelor,	astfel	încât	acestea	să	poată	oferi	oportunități 
de	activitate,	acces	la	servicii	de	bază, energie, locuință,	transport	și spații 
publice, țind	cont	în același	timp	de	utilizarea	resurselor	naturale	și reducând 
impactul	evoluției	climatice	asupra	mediului.	

ODD 12 – Asigurarea unor tipare de consum și producție durabile

Acest	obiectiv	de	dezvoltare	durabilă	vizează înțelegerea	conexiunilor	
dintre	modurile	de	producție și	comportamentele	de	consum,	individual	și 
colectiv,	dintre	acestea	și	mediu,	și conștientizarea	impactului	acestora	la	
nivel	local	și la scară	mondială. 
199 ONU,	 Obiectivele	 de	 Dezvoltare	 Durabilă,	 ODD	 7,	 pe	 https://www.un.org/
sustainabledevelopment/fr/cities/;	 Pentru	 problematică	 a	 se	 vedea	 „Ville	 durable	 et	
changement	climatiqueˮ,	în Environnemnt urbain,	(dosar)	Vol.	5,	2011,	pe	https://journals. 
openedition.org/eue/723#tocto1n2

https://journals.openedition.org/eue/723#tocto1n2
https://www.un.org/sustainabledevelopment/fr/cities/
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Consumul	și producția	mondiale	–	elemente-motor	ale	economiei	glo-
bale	–	se	bazează	pe	utilizarea	resurselor	naturale	și	a	mediului,	cu	efecte	
distrugătoare	asupra	planetei.

Progresele	economice	și	 sociale	 realizate	 în	 sec	XX	(industrializare	și 
ur	banizare,	 creștere	 demografică,	 dezvoltarea	 societății	 de	 consum,	 dez-
vol	tarea	 turismului)	 au	 avut	 la	 bază	 consumul	 de	 resurse	 naturale	 și au 
provocat	o	degradare	a	mediului,	care	amenință	sistemele	de	care	depinde	
supraviețurirea	omenirii	și	a	planetei.	

Modurile	actuale	de	consum	individual	și	menajer	sunt	o	sursă	importantă 
a	emisiilor	de	gaze	cu	efect	de	seră (gospodăriile	consumă	29%	din	energia	
mondială,	contribuind	cu	21%	la	emisiile	de	carbon	care	rezultă	din	acest	
consum),	conduc	la	risipa	alimentară	(la	nivelul	distribuției și	consumului),	
la creșterea	acumulării deșeurilor și a poluării.200

 ODD 14 – Conservarea și utilizarea durabilă a oceanelor, mărilor și a 
resurselor marine pentru o dezvoltare durabilă

Gestiunea	prudentă și responsabilă a resurselor de apă	(oceane,	mări) ca 
resurse	mondiale	vitale	este	un	element	cheie	al	unui	viitor	durabil.	

Oceanele	și	mările procură	resurse	naturale	esențiale (hrană,	biocarbu-
ranți,	medicamente).	Ele	ajută	 la	descompunerea	 și	 eliminarea	deșeurilor 
și poluanților.	Oceanele	 absorb	 aproximativ	 30%	din	 dioxidul	 de	 carbon	
produs	de	oameni	și	atenuează	impactul	încălzirii	globale.	Cu	toate	aces-
tea,	 astăzi,	 apele	 de	 coastă	 se	 deteriorează	 continuu	 din	 cauza	 poluării, 
creș	terii	 acidității	 oceanelor	 (din	 cauza	 activităților	 industriale)	 afectând 
func ționarea	ecosistemelor	și	biodiversitatea,	cu	influențe	negative	asupra	
sănătății,	a	activităților	umane	(pescuit,	turism)	și	a	supraviețuirii	planetei.	
De	asemenea,	creșterea	cantității de deșeuri	marine	are	impact	negativ	ma-
jor	asupra	mediului	(biodiversității),	economiei	și sănătății.201

De	 aceea,	 prezervarea	 oceanelor	 favorizează	 eforturile	 de	 atenuare	 a	
schim	bărilor	climatice	și	de	adaptare	la	efectele	negative	ale	acestora	(creș-
terea	nivelului	mărilor și	oceanelor,	producerea	de	evenimente	extreme	–	
uragane,	 furtuni).	 În absența	unor	politici,	 strategii	 și	măsuri	de	gestiune	
durabilă	 a	 mediului	 marin,	 evoluția	 climatică	 va	 continua	 să	 amenințe 
orașele și	activitățile	umane,	în special în	micile	țări insulare în	dezvoltare.	
200 ONU,	ODD	12–	Consommation	 et	 production	 durables,	 Faits	 et	 chiffres,	 pe	 https://
www.un.org/sustainabledevelopment/fr/sustainable-consumption-production/ 
201 A	se	vedea	Raport sinteză GIEC,	pp.	42-44;	63-67.
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 ODD 15 – Protejarea, restaurarea și promovarea utilizării durabile a 
ecosistemelor terestre (munți și păduri)
Natura	 este	 indispensabilă	 supraviețurii	 speciei	 umane,	 a	 existenței și 

prezervării	biodivesității.	Acoperind	31%	din	 suprafața	planetei,	pădurile 
sunt	 esențiale	 vieții	 (1,6	 miliarde	 de	 persoane	 depind	 de	 păduri	 pentru	
subzistență),	ele	sunt	mediul	de	existență	a	80%	din	faună și	floră).	Având o 
importanță	vitală	pentru	menținerea	vieții pe pământ,	pădurile	joacă un rol 
major	în	lupta	contra	schimbărilor	climatice.

Sănătatea	 ecosistemelor	 și	 a	 biodiversității	 se	 deteriorează însă rapid, 
afectând	fundamentele	economiilor,	ale	mijloacelor	de	subzistență,	securita-
tea	alimentară,	sănătatea,	calitatea	vieții.	Astăzi,	75%	din	suprafața	terestră 
este	alterată	de	activitățile	umane,	 restrângând fauna și	flora	existente	 (1	
milion	de	specii	animale	și	vegetale	sunt	amenințate	cu	extincția).202

În	 perioada	 2010-2015	 rata	 anuală	 a	 defrișărilor	 a	 fost	 estimată	 la	 12	
milioane	hactare	de	pădure	pe	an,	iar	în	ultimii	cinci	ani	(2015-2020)	aceasta	a	
scăzut	la	10	milioane	de	hectare	de	pădure	pe	an	(din	1990,	aprox	420	milioane	
de	hectare	de	pădure au dispărut	prin	conversia	acestora	în spații	pentru	alte	
utilizări).203 În același	timp,	deșertificările și	degradarea	solurilor	au	afectat	
aproximativ	52%	din	terenurile	utilizate	pentru	agricultură,	din	cauza	secetei	
și deșertificării, în	fiecare	an	pierzându-se	12	milioane	de	hectare.	204

Despăduririle și	degradarea	fondului	forestier	duc	la	dispariția unor specii 
de faună și	floră, la scăderea	calității apei, la erodarea solurilor, la creșterea	
emisiilor	de	carbon.	De	aceea,	despăduririle	masive	și deșertificarea	solurilor	
cauzate	de	activitățile	umane	constituie	provocări	majore	pentru	dezvoltarea	
durabilă.	Conservarea	și	restaurarea	ecosistemelor	și	a	biodiversității	sunt	
la	 baza	 strategiilor	 de	 adaptare	 la	 schimbările	 climatice	 și de reducere a 
riscurilor	catastrofelor,	pentru	că	acestea	contribuie	la	creșterea	rezilienței 
la	impactul	evoluției	climatice.	
202 A	se	vedea,	pentru	diferite	date,	și	FAO,	„Schimbările	climatice,	pădurile	și	utilizarea	
terenurilor”	 („Changement	 climatique,	 fôrets	 et	 utilisation	 des	 terres”),	 în Schimbările 
climatice pentru factorii de decizie politică în materie de păduri (Dossier sur le 
chnagement climatique à l’intention des décideurs),	 2011,	 pp.	 3-15,	 pe	 http://
www.fao.org/3/i2429f/i2429f00.pdf
203	Comitetul	pentru	silvicultură,	Evaluarea resurselor forestiere globale 2020: constatări 
cheie și căi de urmat, inclusiv digitalizarea (Global Forest Resources Assessment 2020: 
Key findings and ways forward including digitalization),	 FO:COFO/2020/4.2/Rev.1,	
disponibil pe http://www.fao.org/3/nd486en/nd486en.pdf 
204 UNDP,	ODD 15, Faits, chiffres, priorités, pe	 https://www.undp.org/content/undp/
fr/home/sustainable-development-goals/goal-15-life-on-land.html

https://www.undp.org/content/undp/fr/home/sustainable-development-goals/goal-15-life-on-land.html
http://www.fao.org/3/i2429f/i2429f00.pdf
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ODD 16 – Pace, justiție și instituții eficiente

Și	 obiectivele	 legate	 de	 guvernanță	 sunt,	 în	 cadrul	Agendei	 2030,	 in-
di	vizibile	 în	 raport	 cu	 acțiunea în	 materie	 climatică.	 Numai	 instituții 
responsabile,	 transparente,	 sunt	 capabile	 să	 amelioreze	 eficacitatea	 acțiu-
nii	guvernamentale,	a	colectivităților și	a	tuturor	actorilor	(ONG-uri,	între-
prinderi) în	domeniul	atenuării și	adaptării	la	schimbările	climatice.	

Există,	de	asemenea,	o	legătură	evidentă și	strânsă între	mizele	evolu-
ției	 climatice	 și	 respectarea	 drepturilor	 omului.	 Cele	 două	 provocări se 
suprapun și	 sunt	 interconectate,	 fiind	 necesare	 pentru	 realizarea	 unor	
societăți	 inclusive	și pașnice.	Deja	milioane	de	persoane	sunt	victime	ale	
consecințelor	schimbării	climatice	și	a	efectelor	catastrofelor	naturale.

Consecințele dereglării	 climatice	 sunt	 astfel	 urgențe	 nu	 numai	 pentru	
protejarea	mediului	natural,	combaterea	 lor	fiind	o	prioritate	pentru	uma-
nitate,	pentru	drepturile	omului,	cu	atât	mai	mult	cu	cât	estimările	anticipează 
o	 agravare	 a	 acestor	 fenomene,	 cu	 efecte	 catastrofale	 asupra	 generațiilor 
actuale	și	cele	viitoare.	

Deși	 schimbările	 climatice	 afectează	 toate	 populațiile	 lumii,	 totuși, 
consecințele	acestora	sunt	mai	grave	pentru	grupurile	și	colectivitățile cele 
mai	 sărace,	 marginalizate	 și	 vulnerabile:	 populații ale căror	mijloace	 de	
subzistență	depind	de	agricultură și	de	activități	de	coastă sau populații	deja	
victime	ale	discriminării (persoane în	vârstă,	persoane	cu	dizabilități,	femei,	
fete,	copii	și refugiați) ale căror	drepturi	la	viață,	la	securitate	alimentară, la 
sănatate,	la	educație,	sunt	afectate.	

 ODD 17 – Consolidarea mijloacelor de implementare și revitalizarea 
parteneriatului global pentru dezvoltare durabilă 

Caracterul	 indivizibil	 al	Agendei	 2030	 permite	 intensificarea	 acțiunii 
în	 domeniul	 schimbărilor	 climatice.	 ODD	 17,	 care	 vizează	 mobilizarea	
resurselor	umane,	financiare,	tehnologice	și	instituționale	necesare	realizării 
tuturor	ODD,	este	esențial	realizării	ODD	13,	provocare	majoră,	centrală, 
globală prin esență,	a	agendei	internaționale. 

Deoarece țările în	 curs	 de	 dezvoltare,	 cel	mai	 afectate	 de	 schimbările 
climatice,	nu	pot	disocia	acțiunea	climatică	de	dezvoltare,	dar	și	pentru	că 
nici țările	dezvoltate	nu	pot	ignora	acest	fenomen	global,	adoptarea	Agendei	
2030	reprezintă	tocmai	acest	proiect	de	transformare	globală	care	stabilește	
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un	 program	de	 acțiune	 comună, în	 special	 prin	Agenda	 de	 acțiune de la 
Addis	Abeba,	care	este	unul	din	instrumentele	cheie	ce	răspunde	obiectivului	
ODD	17,	acela	de	revitalizare	a	parteneriatului	mondial.

În special în	materie	de	schimbări	climatice	există	un	consens	mondial	
exprimat	prin	texte	internaționale	–	Protocolul	de	la	Kyoto,	Acordul	de	la	
Paris	 și	 documente	 ale	 altor	 instituții	 din	 sistemul	 ONU.	Acest	 consens	
global	este	din	ce	în	ce	mai	manifest,	în condițiile	crizei	sanitare,	în	ceea	
ce privește	necesitatea	unei	mobilizări	colective	pentru	stoparea	încălzirii	
globale, a unei cooperări și	 solidarități	 mondiale	 puternice	 în fața unui 
fenomen	care	amenință	atât	planeta,	cât	și	umanitatea.	

4. Acțiunea climatică, criza sanitară și relansarea globală post-COVID-19

Deși și înaintea	 crizei	 sanitare	 comunitatea	 internațională	 a	 decretat	
problematica	schimbărilor	climatice	o	preocupare	centrală a acțiunilor sale, 
deoarece	mobilizarea	 în	 acest	 domeniu	 influențează, așa	 cum	 am	 văzut,	
construirea	unei	 lumi	durabile	pentru	 toți,	 aplicarea	de	măsuri	urgente	 și 
eficace	pentru	a	lupta	împotriva	schimbărilor	climatice	și	a	efectelor	acestora	
este	 o	 prioritate	 a	 planurilor	 de	 relansare	 post-COVID-19,	 prin	 riscurile	
crescute	combinate	ale	celor	două	crize	(climatică și	sanitară). 

Criza	 generată	 de	 pandemie	 a	 pus	 în	 evidență	multiplele	 disfuncții și 
vulnerabilități	la	nivel	global,	multe	dintre	ele	cauzate	sau	aprofundate	de	
criza	climatică.	Impactul	pandemiei	a	fost	simțit	în	special	de	comunitățile	
vulnerabile,	 deja	 afectate	de	 încălzirea	 climatică,	 în	 țările	 expuse	 acestui	
fenomen	 trăind	 60%	 din	 populația	 mondială.	 Chiar	 dacă	 eforturile	 de	
combatere	a	pandemiei	 au	dus	 la	o	 reducere	a	 activității	 industriale	 și	 la	
ameliorări	 locale	 ale	 calității	 aerului	 (reducerea	 cu	 aproximativ	 6%	 a	
emisiilor	gazelor	cu	efect	de	seră),	cu	toate	acestea,	concentrațiile	de	dioxid	
de	carbon	rămân	la	niveluri	record	și	temperatura	medie	continuă	să	crească.	
În	plus,	această	reducere	este	temporară,	redemararea	economiei	mondiale	
urmând să	restabilească,	conform	estimărilor,	nivelurile	ridicate	anterioare.	

Astfel,	 deși	 și-a	 concentrat	 eforturile	 de	 răspuns	 la	 pandemie	 și	 la	
atenuarea	consecințelor	ei	sociale	și	economice,	sistemul	ONU	a	menținut	
vigilența	în	domeniul	climatic,	propunând	includerea	urgenței	climatice	în	
planurile	post-COVID-19.	Așa	cum	au	declarat	oficialii	Programului	ONU	
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pentru	mediu,	„COVID-19 nu înseamnă că acțiunea în domeniul climatic 
este suspendatăˮ.205 

Cu	 alte	 cuvinte,	 ținând	 cont	 de	 numeroasele	 implicații	 negative	 ale	
schimbărilor	climatice	asupra	sănătății,	de	agravarea	și	generalizarea	inci-
dentelor	încălzirii	climatice	asupra	sistemelor	naturale	și	asupra	societăților, 
ONU	 s-a	mobilizat	 simultan	 pe	 acțiunea din cele două	 domenii	 –	 cea	 a	
acțiunii	 climatice	 și	 cea	 a	 luptei	 împotriva	 pandemiei.	 Pentru	 învingerea	
pandemiei	și	reconstrucția	post-criză	„avem un plan de acțiune – Programul 
de dezvoltare durabilă până în 2030 și Acordul de la Paris referitor la 
schimbările climaticeˮ	–	a	arătat	Secretarul	General	al	ONU.	206

În același	 sens	 s-a	mobilizat	 și	Organizația	Meteorologică	Mondială cu 
ocazia	Zilei	Pământului	din	22	aprilie	2020:	„Este important ca planurile de 
relansare post-criză să ajute dezvoltarea unei economii „verziˮ, deoarece, 
„dacă nu acționăm în direcția atenuării schimbărilor climatice, pierderile 
umane și economice ar putea să fie mai importante în următoarele decenii”.207

O	 primă	 evaluare	 a	 consecințelor	 crizei	 sanitare	 asupra	 schimbărilor 
climatice	 realizată în	 luna	 septembrie	 2020,	 arată însă că după declinul 
temporar	cauzat	de	măsurile	de	diminuare	a	efectelor	pandemiei	și a încetinirii	
activităților	economice,	emisiile	de	gaze	cu	efect	de	seră se îndreaptă către	
nivelurile	 dinaintea	 epidemiei,	 așa	 cum	 arată	 Raportul	 intitulat	Uniți în 
știință, 2020 (United in Science 2020), care conține	ultimele	date	privind	
schimbările	climatice,	 realizat	de	Organizatia	Meteorologică	Mondială	 și 
un	grup	de	parteneri	mondiali	printre	care	IPCC,	PNUE,	UNESCO.208

Acest	 raport	pune	 în	evidență	modul	 în	care	pandemia	a	obstrucționat	
capacitatea	de	supraveghere	a	evoluției	climatice	în	această perioadă,	cum	
concentrațiile	 de	 gaz	 cu	 efect	 de	 seră	 au	 continuat	 să crească,	 având ca 
efect	valuri	de	căldură	prelungite,	incendii	de	pădure	devastatoare,	secetă, 
intervalul	2016-2020	fiind	cea	mai	caldă perioadă înregistrată	vreodată.

Raportul	concluzionează că	„dacă numeroase aspecte au schimbat rapid 
viața noastră în 2020, schimbările climatice au continuatˮ,	iar	efectele	lor	
negative	sunt	în creștere	și	ireversibile.	
205 ONU,	 Programul	 pentru	 mediu,	 Declarație	 (Programme pour l’environnement, 
Déclaration),	 24	 aprilie,	 pe	 http://www.unep.org/fr/actualites-et-recits/recit/la-covid-19-
ne-signifie-pas-que-laction-climatique-est-en-suspens 
206 ONU,	Covid-19 Riposte, 27	avril,	pe	https://www.un.org/ru/node/68784 
207 Ibidem.
208 Un	rezumat	al	Uniți în știință, Raport anual 2020,	pe	https://public.wmo.int/en/
resources/united_in_science

https://public.wmo.int/en/resources/united_in_science
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Aceste	evoluții fac din acțiunea	climatică	o	prioritate	urgentă	a	comunității 
internaționale.	 Pozițiile decidenților și	 actorilor	 implicați,	 internaționali 
și naționali,	 subliniază că	 această perioadă	 post-criză	 sanitară	 creată de 
pandemia	de	COVID-19	este	considerată	nu	numai	o	provocare,	dar	și un 
moment	de	oportunitate,	de	reconstrucție globală, prin planuri de relansare 
care să țină	cont	de	provocările	schimbărilor	climatice.	

Aspectul	pozitiv	al	crizei	este	de	a	fi	demonstrat	posibilitatea	schimbărilor 
societale	rapide	în	situație	de	risc.	Ea	va	permite	o	reconstrucție	mai	durabilă	
și	inclusivă,	prin	investiții	curate,	nepoluante,	sustenabile	și	reziliente,	care	
protejează	mediul,	biodiversitatea	și	asigură	sănătatea	și	securitatea	tuturor	
pe	 termen	 lung.	 Dincolo	 de	 răspunsurile	 directe	 în	 materie	 de	 sănătate,	
planurile	de	reconstrucție	sunt	ocazia	de	a	accelera	transformările	legate	de	
schimbările	climatice.	

Criza	generată	de	pandemie	este	deci	un	moment	favorabil	de	manifestare	
a	 solidarității	 internaționale	și	 intergeneraționale,	de	aplicare	a	unor	solu	ții	
abordabile	și	evolutive	pentru	tranziția	la	o	economie	sustenabilă,	prin	mijloace	
tehnologice	și	instituționale,	prin	modificarea	modelelor	de	comportament	și	
de	consum	care	pot	limita	efectele	negative	ale	schimbărilor	climatice.	

În	mod	concret,	Secretarul	General	al	ONU	a	lansat	o	inițiativă	vizând 
transformări	sistemice	și	structurale,	prin	care	invita	guvernele	să includă 
în	 planurile	 de	 reconstruire	 a	 economiilor	 și	 societăților	 următoarele	
șase acțiuni în	 domeniul	 combaterii	 schimbărilor	 climatice:	 1)	 realizarea	
tranziției	 ecologice	 prin	 accelerarea	 decarbonizării	 tuturor	 sectoarelor	
economice	prin	sporirea	investițiilor;	2)	mobilizare	și	eforturi	sporite	pentru	
crearea	de	locuri	de	muncă	„curateˮ și asigurarea unei creșteri	incluzive	și 
durabile;	3)	dezvoltarea	economiei	„verziˮ, creșterea	rezilienței	societăților 
și	a	indivizilor	printr-o	tranziție	justă	pentru	toți;	4)	realizarea	de	investiții 
în soluții durabile: încetarea	 subvențiilor în	 combustibili	 fosili,	 plata	 de	
către	 poluatori	 a	 costurilor	 poluării	 de	 care	 sunt	 responsabili;	 5)	 lupta	
împotriva	tuturor	riscurilor	climatice;	6)	întărirea cooperării	internaționale 
în	confruntarea	cu	provocările	globale	ale	schimbărilor	climatice.209

209 „L’ONU,	platforma	de	 informații,	Actualité	mondiale,	9	septembrie	2020,	pe	https://
news.un.org/fr/story/2020/09/1076822.	 De	 asemenea	 „ONU	 invite	 à	 inclure	 l’urgence	
cllimatique	 dans	 les	 plans	 post-COVID-19ˮ,	 pe	 https://www.un.org/fr/%C3%A9quipe-
de-communication-de-la-riposte-de-l%E2%80%99onu-au-covid-19/l%E2%80%99onu-
invite-%C3%A0-inclure-l%E2%80%99urgence
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Modificările climatice actuale, rapide și de mare amploare, constituie 
provocarea centrală a epocii noastre. Acțiunea în materie de climă este unul 
din cele mai importante ODD, condiționând, prin efectele sale, existența 
umană și a planetei. Efectele evoluției climatice sunt multiple și multe dintre 
ele, ireversibile. Încălzirea climatică afectează toate continentele și toate țările, 
perturbă activitatea economică, deteriorează infrastructuri și servicii esențiale, 
agraveză riscurile legate de securitatea alimentară și securitatea persoanelor. 
Fenomenele produse de schimbările climatice sunt o amenințare a viitorului 
civilizației și a planetei. Luptând contra dereglărilor climatice, omenirea poate 
construi o lume durabilă pentru toți, însă aceasta necesită o acțiune imediată și 
energică atât la nivel global, regional, național și local. 

Acestor obiective le răspunde Programul de Dezvoltare Durabilă până în 
anul 2030 (care a stabilit ca necesitate absolută, printre cele 17 ODD, trei 
problematici urgente – reducerea sărăciei, a inegalităților și actiunea climatică) 
și Acordul de la Paris, care au vizat intensificarea eforturilor globale de stopare 
a amenințării schimbărilor climatice și întărirea capacității statelor de a 
răspunde consecințelor acestor fenomene, în special în țările și regiunile cele 
mai afectate.

Urgența acțiunii în materie de schimbări climatice a devenit evidentă în 
condițiile pandemiei de COVID-19, ambele crize demonstrând necesitatea 
mobilizării în direcția unor schimbări societale sistemice, rapide, profunde și 
pe termen lung, benefice atât umanității cât și planetei, atât generațiilor actuale 
cât și a celor viitoare.



IV. Educația privind schimbările climatice: interacțiunea cu 
dimensiunea specifică a educației în domeniul drepturilor 
omului

1. Educația – element al acțiunii de combatere a schimbărilor climatice

Educația	este	un	factor	esențial	al	eforturilor	globale	de	luptă împotriva	
acestui	fenomen.	Educația	pentru	dezvoltare	durabilă	(EDD),	din	care	face	
parte	educația	privind	schimbările	climatice	(ESC),	este	un	element	cheie	al	
unei educații	de	calitate	și	un	catalizator	al	dezvoltării durabile. 

Educația	este	mijlocul	cel	mai	eficace	de	pregătire	a	indivizilor	și	socie-
tăților	 pentru	 a	 face	 față	 provocărilor	 mondiale	 ale	 evoluției	 climatice,	
permițând	o	schimbare	radicală	a	modului	nostru	de	a	gândi și acționa.	Ea	
contribuie	la	înțelegerea	importanței și urgenței acțiunii	de	reducere	a	im-
pactului	încălzirii	globale,	la	încurajarea	schimbării	atitudinilor	și	com	por-
tamentelor,	la	facilitarea	adaptării	la	tendințele	legate	de	evoluția	climatică. 

Prin	 inițiativele	 și	 programele	 realizate	 în	 domeniul	 educației	 privind	
schimbările	 climatice	 din	 perspectiva	 dezvoltării	 durabile	 (ESCDD),	
UNESCO	 își	 afirmă	 rolul	 central	 în	 promovarea	 educației	 ca	 element	
strategic	 în răspunsul	 internațional la încălzirea	 globală.	Acest	 program	
vizează în	principal	familiarizarea,	cu	precădere	a	tinerilor,	cu	problematica	
schimbărilor	climatice,	înțelegerea	impactului	acestora,	dar	și	a	modalităților 
de	adaptare.	

Luând	în	considerare	implicațiile	produse	de	dereglările	climatice	asupra	
drepturilor	omului,	educația	privind	schimbările	climatice	din	perspectiva	
dezvoltării	 durabile	 este	 circumscrisă	 dimensiunii	 mai	 cuprinzătoare	 a	
educației	în	domeniul	drepturilor	omului.	
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Reamintim	 că	 educația	 în	 domeniul	 drepturilor	 omului	 reprezintă	 un	
proces	 continuu,	 desfășurat	 pe	 parcursul	 întregii	 vieți,	 care	 se	 adresează	
tuturor	nivelurilor	și	structurilor	sociale.	În	acord	cu	articolul	2	din	Declarația 
Națiunilor Unite privind educația și formarea în domeniul drepturilor 
omului210,	 sfera	 de	 cuprindere	 a	 proceselor	 de	 educație	 și	 formare	 este	
înțeleasă	în	modul	următor:	„educația și formarea în domeniul drepturilor 
omului cuprinde toate activitățile de educație, formare, informare, sensi-
bilizare și învățare care vizează promovarea respectării universale a tu turor 
drepturilor omului și a libertăților fundamentale și contribuie astfel, printre 
altele, la prevenirea încălcărilor drepturilor și a abuzurilor, care oferă 
persoanelor cunoștințe, abilități și înțelegere și care le dezvoltă atitudinile 
și comportamentele, pentru a le permite să contribuie la construirea și 
promovarea unei culturi universale a drepturilor omului”.

În	acord	cu	exigențele	Declarației	Națiunilor	Unite	privind	educația	și	
formarea	în	domeniul	drepturilor	omului,	direcțiile	de	concretizare	a	pro-
ceselor	 educaționale	 privesc:	 (a)	 educația despre drepturile omului, care 
include	 furnizarea	 de	 cunoștințe	 și	 înțelegere	 a	 normelor	 și	 principiilor	
drepturilor	omului,	a	valorilor	care	stau	la	baza	mecanismelor	de	protecție	a	
acestora;	(b)	educația prin drepturile omului,	care	include	învățarea	și	pre-
darea	într-un	mod	care	respectă	atât	drepturile	formatorilor,	cât	și	drepturile	
cursanților;	 (c)	educația pentru drepturile omului,	 care	 include	 abilitarea	
persoanelor	 de	 a-și	 exercita	 propriile	 drepturi	 și	 de	 a	 respecta	 drepturile	
celorlalți.

Este	 clar	 că	 raportul	 dintre	 educația	 privind	 schimbările	 climatice	 din	
perspectiva	dezvoltării	 durabile	 și	 educația	 în	domeniul	drepturilor	omu-
lui	presupune	multiple	conexiuni	 și	 intercondiționări:	pornim	de	 la	 ideea	
conform	căreia	schimbările	climatice	afectează	mediul	existențial	al	 indi-
vidului,	generând,	 în	principal,	 repercusiuni	asupra	stării	sale	de	sănă	tate	
fizică,	psihică	și	emoțională,	iar	garantarea	drepturilor	indivizilor	se	impune	
a	 fi	 elementul-central	 în	 elaborarea	 și	 aplicarea	 politicilor	 care	 vizează	
schimbările	climatice.	

În	scopul	facilitării	înțelegerii	perspectivei	de	conceptualizare	a	relației	
dintre	 educația	 privind	 schimbările	 climatice	 din	 perspectiva	 dezvoltării	
durabile	și	educația	în	domeniul	drepturilor	omului,	prezentăm	următoarea	
reprezentare	grafică:
210 Documentul	a	fost	adoptat	prin	Rezoluția	Adunării	Generale	a	ONU	66/137	la	data	de	
19	decembrie	2011.	
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Educație în domeniul 
drepturilor omului

Educație 
privind schimbările 

climatice din perspectiva 
dezvoltării durabile

Având	prezentă	relaționarea	dintre	cele	două	categorii	de	procese	edu-
caționale,	în	rândurile	care	urmează	vom	prezenta	inițiativele	demarate	de	
UNESCO	în	promovarea	educației	privind	schimbările	climatice.	Observăm	
că	 liantul	 în	 acțiunile	 educaționale	 promovate	 sub	 egida	 UNESCO	 se	
referă	 la	 modificarea	 tiparelor	 mentale	 și	 comportamentale	 asumate	 de	
indivizi	 în	 relația	 cu	mediul,	 cu	 scopul	 de	 a	 responsabiliza	 indivizii	 față	
de	problematicile	de	mediu	și	climă.	Ca	instrument	de	responsabilizare	și	
cooptare	 a	 indivizilor	 în	 procesele	 decizionale	 fundamentale	 referitoare	
la	măsurile	de	combatere	a	schimbărilor	climatice,	educația	reprezintă	un	
vector	apt	să	amelioreze	condițiile	în	care	indivizii	își	vor	exercita	drepturile	
aferente	celor	3	generații:	civile	și	politice,	economice,	sociale	și	culturale,	
de	solidaritate.	

2. Importanța ESCDD și rolul UNESCO în promovarea ESC

Combaterea	 schimbărilor	 climatice	 implică acțiuni în două direcții 
com	plementare:	 reducerea	 emisiilor	 și	 stabilizarea	 concentrațiilor	 de	 ga-
ze	cu	efect	de	seră în	atmosferă	(ceea	ce	numim	„atenuarea”	schimbărilor	
climatice)	 și	 ajustarea	 activităților și	 comportamentelor	 la	 modificările 
produse	de	fenomenele	climatice	„adaptareˮ.

Realizarea	acestor	acțiuni	implică	mai	multe	instrumente:	reglementări 
politice	 și	 alocarea	 de	 resurse	 financiare	 și	 tehnologice.	 Însă	 acestea	 nu	
produc	efectele	pozitive	anticipate	dacă	oamenii	nu	înțeleg	ce	sunt	schim-
bările	climatice,	cum	pot	fi	gestionate	și	atenuate	și	cum	ne	putem	adapta	la	
acest	fenomen.	De	aceea,	este	necesară	schimbarea	modului	în	care	indivizii	
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actionează	pentru	„schimbarea mentalităților, nu a climei”,	iar	educația	este	
esențială	pentru	realizarea	acestei	transformări radicale necesare. 211 

UNESCO	se	ocupă	de	ESC	în cadrul educației	pentru	dezvoltare	dura-
bilă. Deci ESC	este	o	parte	a	EDD	având	ca	obiectiv	dobândirea de către	
indivizi	 a	 cunoștințelor,	 competențelor,	 valorilor	 și	 atitudinilor	 necesare	
construirii	 unui	 viitor	 durabil	 și	 rezilient	 față	 de	 schimbările	 climatice.	
Ideea conducătoare	a	abordării	ESC	este	ca	aceasta	să	furnizeze	o	educație 
care să	 permită	 indivizilor,	 comunităților și	 societăților,	 realizarea	 celor	
trei	dimensiuni	ale	dezvoltării	durabile	–	economică, socială și	de	mediu.	
În	 acest	 sens,	 ea	 nu	 este	 un	 program	 educativ	 „suplimentar”,	 ci	 o	 parte	
integrantă a unei educații	 de	 calitate	 în	 serviciul	 dezvoltării durabile, 
UNESCO	urmărind,	 prin	 implicarea	 sa,	 să facă din educație	 un	 element	
central	și	vizibil	al	răspunsului	internațional	la	evoluția	climatică.212

3. Inițiative UNESCO în acțiunea de combatere a schimbărilor climatice

Lupta	 împotriva	 schimbărilor	 climatice	 nu	 este	 numai	 o	 provocare 
pentru	state;	acțiunea	tuturor	membrilor	societății	este	indispensabilă	pentru	
atenuarea	 acestui	 fenomen	 și	 pentru	 adaptarea	 la	 consecințele	 acestuia.	
Chiar	micile	schimbări în	stilul	de	viață și în	modelele	de	comportament	
individual	(consum	domestic,	transport)	pot	contribui	la	reducerea	emisiilor	
de	gaze	cu	efect	de	seră asigurând în același	timp	o	calitate	decentă	a	vieții. 

În	 acest	 sens,	 rolul	 UNESCO	 este	 esențial,	 organizația	 intervenind,	
prin	toate	domeniile	ei	specifice	de	activitate	–	educație,	cultură, știință și 
comunicare	–	în	abordarea	holistică	a	aceastei	problematici.	

Acțiunea	UNESCO	se	 înscrie în	 cadrul	 efortului	 global	 de	 combatere	
a	schimbărilor	climatice,	care	a	fost	lansat	la	a	15-a	Conferință	a	Părților 
la	Convenția-cadru	a	ONU	privind	schimbările	climatice	din	1992.	Acest	
proiect	 a	 constituit	 o	 primă inițiativă	 inedită de coordonare a planurilor 
de acț iune,	 programe	 și	 strategii,	 vizând să facă	 din	ONU	un	 actor	 unic	
în	 domeniul	 critic	 al	 încălzirii	 globale.	 Proiectul	 a	 reunit	 demersuri	 din	
211 UNESCO,	 Schimbarea mentalităților, nu a climei: rolul educației (Changing minds, 
not the climate: the role of education),	 2017,	 pe	 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000266203
212 UNESCO,	De ce trebuie să predăm și să învățăm urgent despre schimbările climatice? 
(Why we urgently need to teach and learn about climate change),	2019,	pe	https://en.unesco. 
org/news/why-we-urgently-need-teach-and-learn-about-climate-change

https://en.unesco.org/news/why-we-urgently-need-teach-and-learn-about-climate-change
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000266203
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numeroase	domenii	(știință,	tehnologie,	agricultură,	transport,	sănătate	etc),	
punând	 la	 dispoziția	 comunității	 internaționale cunoștințe și resurse din 
domeniul	evoluției	climatice.	

Articolul	 6	 al	 Convenției-cadru	 este	 consacrat	 educației,	 formării, 
sensibilizării publicului și	accesului	la	informații	referitoare	la	fenomenul	
schimbărilor	climatice.	El	este	principalul	instrument	prin	care	Convenția-
cadru recunoaște	 importanța educației în	 abordarea	 acestei	 problematici	
și în	baza	 lui	se	 încurajează elaborarea și	 implementarea	de	programe	de	
educație și	de	formare	în	domeniul	schimbărilor	climatice.	213

La	 rândul	 lui,	 Acordul	 de	 la	 Paris,	 din	 2015,	 reafirmă, în	 articolul	
12,	 această recunoaștere	 a	 importanței educației, subliniind că	 „Părțile 
cooperează în ceea ce privește luarea de măsuri (..) pentru a consolida 
educația, formarea profesională, sensibilizarea și participarea publicului, 
precum și accesul public la informații în domeniul schimbărilor climatice 
(…)ˮ. 214 

Recunoscând	importanța crescândă	a	problematicii	schimbărilor	clima-
tice,	UNESCO,	în	calitate	de	responsabil	pentru	capitolul	36	(promovarea	
educației,	a	sensibilizării publicului și	al	formării) din Acțiunea	21,	dar	și în 
calitate	de	coordonator	al	Deceniului	ONU	pentru	EDD	(2005-2014)	și al 
Programului	global	de	actiune	(2015-2019),	joacă	un	rol	pilot	în	promovarea	
EDD	 și	 a	 ESC,	 contribuind	 la	 aplicarea	 acestor	 inițiative	 internaționale 
printr-o	 serie	 de	 acțiuni și	 proiecte,	 în	 special	 prin	 programe	 educative,	
semi	narii,	 dialoguri	 și	 dezbateri,	 elaborarea	 și	 difuzarea	 de	 materiale	 și 
resurse pedagogice.

3.1. Deceniul ONU „Educație pentru o dezvoltare durabilă” (2005-2014) 

EDD	 reprezintă	 cadrul	 mondial	 al	 acțiunilor	 privind	 recunoașterea	
și întărirea rolului educației	 ca	 factor	 major	 în	 abordarea	 problematicii	
dezvoltării durabile. 
213 UNFCCC	a	 adoptat	 expresia	 „Acțiune	pentru	 autonomizarea	 climaticăˮ	 (ACE)	pentru	
a	 descrie	 articolul	 6	 al	 textului	 original	 al	Convenției-cadru	 din	 1992	 axat	 pe	 6	 domenii	
prioritare:	 educație,	 formare,	 sensbilizarea	 publicului,	 participare	 politică,	 acces	 public	 la	
informații	și	cooperare	internatională	în	domeniul	schimbărilor	climatice.	A	se	vedea	textul	și	
comentariile	referitoare	la	articolul	6	în	United	Nations,	Climate Change, Article 6: Climate 
Change and Training, pe https://unfccc.int/news/article-6-climate-education-and-training 
214 A	se	vedea	textul	Acordului	de	la	Paris.
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Scopul	acestei	inițiative	a	fost	mobilizarea	resurselor	educative	ale	sta-
telor	lumii	ca	instrumente	esențiale	necesare	construirii	unui	viitor	viabil.	
Fără educație în	domeniul	dezvoltării	 durabile	nu	 se	pot	 realiza	 celelalte	
obiective	(din	sfera	agriculturii,	a	cercetării și	transferului	de	tehnologie,	a	
producției și	consumului	durabil	etc.),	citate	în	cele	10	capitole	ale	Agendei	
21,	document	oficial	al	Summitului	Pamântului	din	1991.

Deceniul	ONU	pentru	EDD	a	avut	 ca	obiectiv	 întărirea	principiilor,	 a	
valorilor	 și	 practicilor	 dezvoltării durabile în	 toate	 formele	 de	 educație. 
Acest	efort	educativ	vizează	schimbarea	comportamentelor	pentru	a	construi	
o lume	 durabilă,	 atât	 pentru	 generația	 actuală, cât	 și	 pentru	 generațiile
viitoare,	 bazată	 pe	 integritatea	 mediului,	 pe	 durabilitatea	 economică și
echitate	socială.215

UNESCO,	desemnată	instituție	coordonatoare	a	Deceniului	pentru	EDD,	
a	gestionat	acțiunile agențiilor,	programele	și inițiativele	organizațiilor din 
sistemul	ONU	în	acest	domeniu.	

La	 încheierea	 Deceniului,	 printre	 reușitele	 înregistrate,	Raportul final  
din 2014 pune în	 evidență	 urmatoarele	 aspecte:	 1)	 EDD	 a	 fost	 integrată 
în	toate	domeniile	educației,	la	toate	nivelurile	și în	toate	regiunile	lumii;	
2) EDD	a	devenit	 un	 catalizator	 și	 un	 suport	 indispensabil	 al	 dezvoltării 
durabile,	 constituind	 o	 viziune	 nouă,	 un	 nou	 obiectiv	 al	 politicilor	 și 
practicilor	 educative;	 3)	 programul	 a	 realizat	 convergența celor două
problematici	 –	 dezvoltare	 durabilă și educație	 –,	 educația dobândind un 
loc	central	în	dezbaterile	despre	dezvoltarea	durabilă a cărei	realizare	este 
favorizată de educație,	de	formare	și	de	sensibilizarea	cetățenilor. 216

Deceniul	a	constituit	astfel	o	bază solidă în	reorientarea	educației către	
obiectivele	dezvoltării durabile, însă, în	ciuda	acestor	realizări,	au	persistat	
numeroase	 dificultăți în	 exploatarea	 deplină	 a	 potențialului	 EDD.	 De	
aceea, inițiativele	Deceniului	 au	 fost	 continuate	 într-o	 nouă	 etapă, cea a 
Programului	global	de	acțiune în	domeniul	EDD.
215 A	se	vedea	UNESCO,	Deceniul ONU privind Educația pentru Dezvoltare Durabilă	și	
Planul internațional de implementare	 (în	 versiunile	 originale)	 pe	 http://unesdoc.unesco. 
org/images/0014/001486/148654f.pdf
216 UNESCO, Raport final al Deceniului ONU privind EDD – Modelează viitorul pe care 
îl dorim. Deceniul Națiunilor Unite privind educația pentru dezvoltare durabilă (2005-
2014) (Faconner l’avenir que nous voulons. Décennie des Nations Unies pour l’éducation 
au service du développement durable (2005-2014). Rapport final),	UNESCO,	2014,	pe	
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230302_fre 

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000148654_fre
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3.2. Programul global de acțiune în domeniul EDD (2015-2019)

În acțiunea	 de	 continuare	 a	Deceniului	ONU	 pentru	 EDD,	UNESCO	
a	conceput	un	Program global de acțiune în domeniul EDD care,	vizând 
intensificarea	acțiunilor în	materie	de	EDD	în	vederea	accelerării progreselor 
în	 realizarea	 dezvoltării	 durabile,	 constituie	 în	 acelasi	 timp	 o	 contribuție 
esențială	și	concretă	la	realizarea	Agendei	2030.	

Conferința	 mondială	 a	 UNESCO	 în	 domeniul	 EDD	 din	 2014,	 ținută 
la	Aichi-Nagoya	 (Japonia),	 a	marcat	 oficial,	 prin	Declarația	 de	 la	Aichi-
Nagoya	privind	EDD,	lansarea	acestui	Program	și a Foii de parcurs pentru	
aplicarea	lui.	Această inițiativă	a	UNESCO	având	ca	scop	transpunerea	în 
realitate	a	viziunii	propuse	de	Deceniul	ONU	pentru	EDD	are	ca	obiectiv	
strategic	 „intensificarea acțiunii la toate nivelurile și în toate domeniile 
educației și învățării în vederea accelerării dezvoltării durabile”.217

În	acest	scop,	Programul	presupune	un	dublu	demers	pentru	promovarea	
EDD:	1)	integrarea	dezvoltării durabile în educație și	2)	integrarea	educației 
în	dezvoltarea	durabilă.	Conform	acestei	abordări, două	obiective	specifice	
sunt	 vizate:	 1)	 „reorientarea educației și învățării astfel încât fiecare să 
aibă posibilitatea de a se familiariza cu cunoștințele, competențele, va-
lorile și atitudinile necesare pentru a dobândi mijloacele de a contribui la 
dezvoltarea durabilă”	 și	2)	 „ameliorarea locului educației și învățării în 
planurile de acțiune, în programele și activitățile care vizează promovarea 
dezvoltării durabileˮ.218 

Programul	de	acțiune globală	a	stabilit	5	domenii	prioritare	de	acțiune 
care	 sunt	 esențiale	pentru	progresul	 agendei	EDD:	 întărirea	politicilor	 în 
domeniul	EDD;	transformarea	mediului	de	învățare și	de	formare;	întărirea 
capacităților	educative	și	de	formare;	autonomizarea	și	mobilizarea	tinerilor;	
accelerarea elaborării de soluții	durabile	la	nivel	local.219 

Prin	 aceste	 obiective	 și direcții de acțiune	 se	 realizează	 contribuția 
UNESCO	 și	 a	 programelor	 sale	 la	 realizarea	 obiectivelor	 dezvoltării 
217 Declarația	de	la	Aichi-Nagoya	privind	educația	pentru	dezvoltare	durabilă	(Declaration	
d’Aichi-Nagoya	 sur	 l’education	 au	 developpement	 durable),	 pe	 http://pnmh.espaces-
naturels.fr/sites/default/files/fichiers/231074f.pdf 
218 A	 se	 vedea	 UNESCO,	 Programul	 global	 de	 acțiune	 în	 domeniul	 educației	 pentru	
dezvoltare	 durabilă	 (Programme	 d’action	 global	 pour	 l’éducation	 au	 développement	
durable	 (2005-2014),	 pe	 https://fr.unesco.org/pag	 si	 în	 special	 capitolele	 referitoare	 la	
obiective	pe	https://fr.unesco.org/pag/but-et-objectifs
219 UNESCO,	Programul	global	de	acțiune	pentru	dezvoltare	durabilă,	Domenii	prioritare	
de	acțiune,	pe	https://fr.unesco.org/pag/domaines-action-prioritaires 
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durabile	 ale	Agendei	 2030	 și a Cadrului de acțiune, în special ținta	 4.7.	
a	ODD	4	 referitor	 la	 educație	 (Agenda	Educație	2030),	 care	 invită țările 
ca	 „Până în 2030 să se asigure că toți elevii dobândesc cunoștințele și 
competențele necesare pentru promovarea dezvoltării durabile, inclusiv, 
printre altele, prin educația pentru dezvoltare durabilă și stiluri de viață 
durabile, drepturile omului, egalitatea de gen, promovarea unei culturi a 
păcii și non-violenței, cetățenia globală și aprecierea diversității culturale 
și a contribuției culturii la dezvoltarea durabilă”. 220 

Prin	 acest	 Program,	 UNESCO	 sprijină țările în	 eforturile	 lor	 de	 a	
dezvolta	și	generaliza	activitățile	educative	care	pun	accent	pe	durabilitate,	
ca	de	exemplu:	schimbările	climatice,	biodiversitatea;	reducerea	riscurilor	
de	 catastrofe;	 apă,	 diversitate	 culturală,	 urbanizarea	 durabilă,	 moduri	 de	
viață	durabile,	prin	programe	de	EDD.	În	acest	scop,	UNESCO	furnizează 
suport	decidenților în	ceea	ce	privește	adoptarea	celor	mai	adecvate	măsuri 
de	 integrare	 a	EDD	 în	 politicile	 de	 educație, în	 programele	 școlare și în 
formarea	personalului	didactic.

Concret,	UNESCO	desfășoară	următoarele	acțiuni:	organizează cursuri 
online	privind	EDD,	organizează discuții	asupra	EDD	și	a	ESC,	favorizează 
participarea	la	reuniuni	și	manifestări	internaționale	pe	această	temă, publică 
materiale	pedagogice,	organizează	colocvii	despre	EDD,	care	au	scopul	de	
a încuraja	dezbaterile	 în	materie	de	EDD	în	afara	Programului	global	de	
acțiune și în	contextul	Agendei	2030	etc.221

Problematica	 ESC	 este	 abordată în	 cadrul	 acestei	 inițiative	 prin	Pro-
gramul pentru ESC în slujba dezvoltării durabile, acest	program	având ca 
obiectiv	transformarea	ESC	într-unul	din	elementele	esențiale al abordării și 
soluționării	la	nivel	global	a	fenomenului	schimbărilor	climatice.	

Pentru	 atingerea	 acestui	 obiectiv,	 programul	 își propune: întărirea 
capacităților	statelor	membre	în	asigurarea	unei	ESC	de	calitate;	încurajarea	
abordărilor	pedagogice	inovatoare	prin	care	să	se	realizeze	integrarea	ESC	
în	programele	școlare;	promovarea	sensibilizării în	domeniul	schimbărilor 
climatice;	consolidarea	programelor	de	educație	non-formală	prin	implicarea	
mass-mediei,	a	rețelelor și	parteneriatelor.
220 A	se	 vedea	Agenda	 2030	 care	 definește	orientările	pentru	implementarea	ODD4,	pe	
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000245656 
221 UNESCO	 –	Feuille de route pour la mise en œuvre du Programme d’action global 
pour l’éducation en vue du développement durable,	 2014,	 pe	 https://unesdoc.unesco. org/
ark:/48223/pf0000230514_fre,	 ca	 și	 resursele	 UNESCO	 și	 a	 partenerilor	 cheie	 ai	
Programului	pe	https://fr.unesco.org/pag/ressources

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230514_fre
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Realizarea	acestor	obiective	și	aplicarea	măsurilor	adecvate	vor	permite	
întărirea	 competențelor științifice	 și	 a	 capacităților	 de	 adaptare	 a	 țărilor 
și	 comunităților	 la	 impactul	 evoluției	 climatice	 cu	 accent	 pe	 abordarea	
anumitor	aspecte	strategice,	conform	planului	de	acțiune	asociat	inițiativei	
„Uniți în acțiune”	 al	 sistemului	 ONU	 în	 problematica	 încălzirii	 globale	 
și	 a	 strategiei	 UNESCO	 de	 implicare	 în	 lupta	 împotriva	 schimbărilor 
climatice.ˮ222 

3.3.  „EDD pentru 2030ˮ – viitorul cadru de acțiune a UNESCO în 
domeniul ESC

UNESCO	a	lansat	un	nou	cadru	mondial	de	acțiune în	domeniul	EDD	în 
cadrul	celei	de-a	40-a	sesiuni	a	Conferinței	Generale	a	UNESCO	intitulat	
„Educație	 pentru	 dezvoltare	 durabilă: către	 realizarea	 obiectivelor	 de	
dezvoltare	durabilăˮ	sau	„EDD	pentru	2030ˮ și	care	a	fost	recunoscut	de	
Adunarea	Generala	a	ONU	prin	rezoluția	72/222	(2017)	privind	EDD.223 

Acest	cadru	de	acțiune	constituie	o	contribuție și	o	continuare	concretă 
a	eforturilor	de	realizare	a	Agendei	2030	și	care	confirmă	rolul	UNESCO	
de	organism	coordonator	al	EDD.	Rolul	lui	este	de	a	da	un	impuls	și de a 
intensifica	acțiunea	Deceniului	ONU	pentru	educație în	slujba	dezvoltării 
durabile și	 a	 Programului	 global	 de	 acțiune	 pentru	EDD.	El	 va	 fi	 lansat	
oficial	cu	ocazia	Conferinței	mondiale	a	UNESCO	în	domeniul	educației în 
slujba	dezvoltării,	de	la	Berlin,	care	va	avea	loc	în	2021.	

„EDD	pentru	2030”	se	sprijină	pe	datele	experiențelor în	domeniu	din	
faza	actuală	a	Programului	global	de	acțiune și	a	fost	elaborat	ca	răspuns la 
creșterea	importanței	acordate	EDD	ca	element	al	ODD	4-Educație	2030,	în 
primul	rând al țintei	4.7,	și	ca	motor	esențial	al	celor	17	ODD.	În	acest	sens,	
în	textul	Cadrului	de	acțiune	se	subliniază că	EDD	„face parte integrantă 
din ODD referitor la educație de calitate și că aceasta este un catalizator 
esențial al celorlalte ODD și obiectivul său global este acela de a contribui 
la crearea unei lumi mai juste și durabile”.224

Prin	 programul	 „EDD	pentru	 2030”	UNESCO	 își propune să	 sprijine	
inițiativele	naționale în	materie	de	EDD	furnizând	liniile	directoare	și	suport	
222 Conform	Programului	de	acțiune	pentru	EDD,	2005-2014,	pe	https://fr.unesco.org/pag
223 A	se	vedea	 textul	Cadrului	de	 implementare	a	EDD	după	2019	 (Cadre pour la mise 
en oeuvre de l’éducation en vue du développement durable – EDD, UNESCO,	2019,	în	
special	anexa,	pp.9-19,	pe	https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000370215_fre 
224 Ibidem.
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țărilor	membre,	sprijinind	rețeaua	de	parteneri	(guverne,	donatori,	actori	ai	
dezvoltării durabile) și	intensificând	implementarea	de	proiecte	și	programe	
specifice,	dar	și	realizarea	globală	a	programului.

În	cadrul	acestui	nou	program	o	atenție specială se acordă	problematicii	
schimbărilor	climatice.	În	acest	sens,	Cadrul	de	acțiune	reconfirmă	ESC	ca	
un	domeniu	prioritar	al	EDD,	prin	care	UNESCO	contribuie	la	mai	buna	
înțelegere	a	efectelor	dereglărilor	climatice	de	către	toate	generațiile și la 
angajarea	acestora	în acțiuni	de	protejare	a	mediului,	a	resurselor	naturale	și 
a	planetei,	așa	cum	enunță	ODD	13	referitor	la	lupta	împotriva	schimbărilor 
climatice.	Contribuția	UNESCO	vizează deci producerea și	diseminarea	de	
cunoștințe și	informații,	acordarea	de	asistență	statelor	și	actorilor	implicați, 
în	materie	de	elaborare	și	implementare	a	politicilor	privind	ESC.

Elaborat	în	perioada	ante-COVID-19,	în	vederea	adoptării lui în cadrul 
Conferinței	mondiale	a	UNESCO	din	2019	(dar	amânată	pentru	mai	2021),	
Cadrul de acțiune	confirmă	ceea	ce	contextul	crizei	sanitare	a	pandemiei	
de	COVID-19	a	pus	în	evidență, și	anume	că	lumea	are	nevoie	mai	mult	
ca oricând	de	EDD.	Acest	program	de	acțiune globală	pentru	EDD,	care	va	
pune	bazele	acțiunii	UNESCO	în	următorii	10	ani,	menționează	necesitatea	
lui,	cu	atât	mai	pertinentă în	perioada	post-criză:	„Avem nevoie de o educație 
care merge dincolo de transmiterea de cunoștințe și de competențe de bază și 
care să conducă la sensiblizare, la idei și acțiuni care ne ajută să progresăm 
în sensul dezvoltării durabileˮ.225

Noul cadru global de acțiune în	domeniul	EDD	va	permite	realizarea	de	
sisteme	educative	care	să	favorizeze	implicarea	activă,	la	toate	nivelurile	de	
educație,	a	tinerilor	la	crearea	bazelor	unui	viitor	durabil,	permițându-le	să 
se	transforme	ei	înșiși și să	contribuie,	în	mod	responsabil,	la	transformarea	
societății. „Această transformare este la fel de urgentă ca și răspunsul la 
COVID-19, această ocazie nu trebuie irosită pentru a schimba educația și 
a construi o lume mai bunăˮ.226 

În	 perspectiva	 pregătirii	 Conferinței	 de	 la	 Berlin,	 UNESCO	 a	 lansat	
online, în	al	doilea	semestru	al	anului	2020,	o	Foaie	de	parcurs	pentru	EDD-
225 UNESCO,	 Foaie	 de	 parcurs	 pentru	 implementarea	 Programului	 global	 de	 acțiune	 în	
domeniul	 dezvoltării	 durabile,	 pe	 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230514_ 
fre
226 A	se	vedea	Stefania	Giannini,	John	Brandolino,	COVID-19 - Educația este fundamentul 
unei societăți drepte în lumea post-COVID (COVID-19 – L’éducation, fondement d’une 
société juste dans le monde d’après-Covid),	UNESCO,	02/06/2020,	 pe	https://fr.unesco. 
org/news/covid-19-leducation-fondement-dune-societe-juste-monde-lapres-covid

https://fr.unesco.org/news/covid-19-leducation-fondement-dune-societe-juste-monde-lapres-covid
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000230514_fre
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2030,	cu	rolul	de	a	impulsiona	statele	membre	și	alte	părți	interesate	să-și 
îndeplinească	angajamentele	în	materie	de	EDD.	De	asemenea,	între	sep-
tembrie	 2020	 și	 aprilie	 2021,	UNESCO	 a	 planificat	 o	 serie	 de	 seminarii	
online	referitoare	la	principalele	observații și	concluzii	extrase	ca	urmare	
a	crizei	COVID-19	și asupra căii	de	urmat	pentru	noul	cadru	EDD	–	2030,	
toate	aceste	acțiuni	preliminarii	având rolul de a pregăti	Conferința	mondială 
din	2021.

4. ESCDD – viziune, obiective, principii

4.1.  Abordarea ESC în slujba dezvoltării durabile – obiective, principii, 
acțiuni

Implicarea	UNESCO	în	domeniul	ESC	în	slujba	dezvoltării durabile are 
la	bază	4	direcții	principale	de	intervenție	care se desfășoară	simultan,	acest	
mod	de	acțiune	permițând	o	abordare	holistică	a	fenomenului	schimbărilor	
climatice,	a	cauzelor	și	efectelor,	dar	și a opțiunilor	de	adaptare	la	impact.	227

Aceste	 direcții de acțiune	 care	 stau	 la	 baza	 Programului	 în	 domeniul	
ESCDD	sunt:	1)	Lărgirea și	diseminarea	cunoștințelor în	domeniul	clima-
tologiei	și	crearea	unui	Forum	UNESCO	de	adaptare	la	schimbările	climatice;	
2) Educație	în	domeniul	schimbărilor	climatice	în	cadrul	mai	larg	al	EDD;
3) Scimbările	 climatice,	 diversitate	 culturală și biologică și	 patrimoniul
cultural	–	crearea	unui	Observator	global	al	schimbărilor	climatice	al	situ-
rilor	UNESCO;	4)	Schimbările	 climatice,	 etică și	 dimensiunea	 ținând de
științele	umane	și sociale.

Programul	UNESCO	de	acțiune globală	de	promovare	a	ESCDD	vizează 
utilizarea	unor	abordări	pedagogice	novatoare	care	să	permită unui public 
larg, și în	 special	 tinerilor,	 înțelegerea	 incidențelor	 actuale	 ale	 încălzirii	
planetei,	dar	și cunoașterea	modalităților	de	adaptare,	scopul	fiind	favorizarea	
apariției unei noi generații	 de	 cetățeni conștienți	 de	 gravitatea	 acestei	
amenințări, prin încurajarea	schimbării	mentalităților și	comportamentelor,	
schimbare	 necesară	 mobilizării	 globale	 pentru	 concretizarea	 dezvoltării 
durabile. 
227 Pentru	 abordarea	 generală	 a	 ESC	 a	 se	 vedea	 site	 UNESCO, Educația privind 
schimbările climatice (Education pour le changement climatique),	 pe	 https://
fr.unesco.org/themes/%C3%A9ducation-au-d%C3%A9veloppement-durable/ecc

https://fr.unesco.org/themes/%C3%A9ducation-au-d%C3%A9veloppement-durable/ecc
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4.2. ESCDD – program și obiective

Obiectivul global al	implicării	UNESCO	este	de	a	contribui	la	consolidarea	
capacității	 statelor	membre	de	a	asigura	o	ESC	de	calitate,	de	a	 încuraja	
aplicarea	unor	demersuri	pedagogice	novatoare	vizând	 integrarea	ESC	în 
școală,	de	a	favoriza	sensiblizarea	cu	privire	la	schimbările	climatice	și de 
a	promova	programe	de	educație	non-formală grație	mass-mediei,	rețelelor 
și	partenariatelor.	228

Deoarece pe lângă guverne,	oameni	de	știință,	organizații	de	mediu	etc.,	
fiecare	individ	este	implicat	atât	în	problemele,	cât	și în soluționarea	feno-
menelor	legate	de	schimbările	climatice,	școala și, în general, educația au 
un	 rol	 central	 în	 modelarea	 comportamentului	 tinerilor,	 comportamente	
care	vor	influența	viitorul	planetei	și	omenirii.	

În	acest	sens,	ESCDD	are	menirea	de	a	contribui	la	înțelegerea, în special 
de către	tinerele	generații,	a	provocărilor	legate	de	schimbările	climatice,	de	a	
stimula	implicarea	tinerilor,	prin	schimbarea	stilului	de	viață, în soluționarea 
(ameliorarea)	efectelor	negative	ale	tendințelor	de	evoluție	actuale	ale	climei.	

Dacă	ESCDD	este	necesară	la	toate	nivelurile	sistemului	de	învățământ,	
în cadrul educației	 formale	 și	 non-formale,	 sensibilizarea	 copiilor	 de	 la	
cea	mai	fragedă	vârstă	este	 totuși	cea	mai	bună	modalitate	de	a	modifica	
atitudini	și	comportamente,	și în	această direcție se îndreaptă	eforturile	de	
implementare	a	ESC.	În același	timp,	programul	acordă	o	atenție	deosebită 
sectorului	de	formare	și	adaptarea	ESCDD	contextului	local,	transmiterii	de	
cunoștințe și	de	practici	tradiționale.

Conform	 Programului	 UNESCO	 privind	 ESC,	 aceasta	 vizează	 urmă-
toarele	trei	obiective specifice:	stabilirea	și	aplicarea	de	politici	în	domeniul	
ESCDD;	 promovarea	 unui	 învățământ	 novator	 și	 integrarea	 schimbărilor 
climatice	în	programele	școlare;	acțiuni	de	sensibilizare	și	promovarea	pro-
gra	melor	de	ESCDD.	

Obiectivul 1. Întărirea	capacităților	statelor	membre	de	a	furniza	o	ESCDD	
de	calitate	în	ciclurile	primare	și	secundare	prin	intermediul:	poli	ticilor,	ana-
lizelor,	studiilor	și	planificării în	materie	de	educație;	formarea	de	educatori	
și	planificatori	în	domeniul	educației;	formarea	în	domeniul	revizuirii	și a 
reformării	programelor	școlare.229

228 Liniile	 de	 acțiune	 ale	UNESCO	 în	 domeniul	ESCDD,	Educația privind schimbările 
climatice din perspectiva dezvoltării durabile: inițiativa UNESCO în combaterea 
schimbărilor climatice (Education pour le changement climatique en vue du développement 
durable: L’initiative de l’UNESCO pour faire face au changement climatique),	UNESCO,	
2010,	pe	https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000190101_fre
229 Ibidem,	pp.	6-16.	
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Realizarea	acestui	obiectiv	presupune:	
a) dezvoltarea și integrarea tematicii schimbărilor climatice în politicile de 

educație și, de asemenea, includerea ESC în politicile și planurile de acțiune 
privind clima. Pentru	atingerea	acestui	obiectiv,	acțiunea	se	va	desfășura cu 
prioritate	 în	 următoarele	 domenii:	 acordarea	 de	 sprijin	 statelor	membre	 în 
scopul	ameliorării și	reorientării	politicilor	naționale în	materie	de	educație, 
al	adoptării și aplicării	de	 instrumente	pedagogice	novatoare,	 realizarea	de	
studii,	conceperea	de	modele	de	planificare	și	elaborare	de	scenarii	etc.	

Prin	 aceste	 acțiuni	 se	 anticipează	 următoarele	 rezultate:	 o	 mai	 bună 
înțelegere	a	impactului	schimbărilor	climatice	asupra	sistemelor	de	educație;	
o	mai	bună înțelegere	a	oportunităților și	nevoilor	 în	materie	de	educație 
a	 grupurilor	 marginalizate,	 vulnerabile	 și	 dezavantajate	 (femei,	 fete);	
o	mai	 bună pregătire	 a	 agențiilor	 guvernamentale	 și a părților	 interesate	
responsabile	cu	planificarea,	structurarea,	gestiunea	și	finanțarea educației 
pentru	a	răspunde	exigențelor	ESCDD.	

b)	 Revizuirea	 și	 reformarea	 programelor	 educative	 care	 urmăresc 
integrarea	ESCDD	în	programele	școlare, în	programele	din	învățământul	
secundar și în învățământul	tehnic	și	profesional,	prin:	adoptarea	unor	de-
mersuri	interdisciplinare	în	vederea	integrării	ESCDD	în	materiile	existente	
(știință, educație	civică,	geografie,	educație	pentru	drepturile	omului,	cursuri	
de	limbi	străine);	includerea	în	programele	școlare	de	ESCDD	a	unor	con-
ținuturi	și	competențe care să	contribuie	la	atenuarea	schimbărilor	climatice	
și	la	adaptarea	la	acest	fenomen;	includerea	de	concepte	științifice,	teorii	și 
elemente	de	bază în	materia	schimbărilor	climatice	și	abordarea	unor	teme	
specifice	 acestui	 domeniu	 (consum	 durabil,	 catastrofe	 naturale,	 protecția 
mediului,	reciclare,	energii	regenerabile)	adaptate	la	contexte	naționale și 
locale;	 includerea	unor	concepte,	ca	de	exemplu	drepturile	omu	lui,	etică, 
egalitate	de	gen,	gestionarea	riscurilor,	justiție socială,	care	sunt	esențiale 
pentru	pregătirea	tinerilor	de	a	face	față	unui	mediu	în	transformare.	

Pentru	 realizarea	 acestei	 direcții se acționează în	 următoarele	 domenii	
prioritare:	 furnizarea	 de	 orientări și	 resurse	 pentru	 integrarea	 domeniului	
schimbărilor	climatice	în	programe	școlare în învățământul	primar	și se cundar și 
în învățământul	și	formarea	tehnică și profesională	folosind	metode	pedagogice	
novatoare;	 realizarea	 de	 studii	 de	 caz	 la	 nivel	 de	 țară în	 domeniul	ESCDD	
formale;	facilitarea	dialogului	regional	și	internațional	referitor	la	ESC.

c)	Formarea	personalului	didactic	și	a	altor	cadre	din	domeniul	ESCDD	
prin	furnizarea	de	resurse	și	suport	de	calitate	pentru	formarea	de	educatori	
în	 acest	 domeniu.	Datorită	 rolului	 lor	 de	 actori	 esențiali	 ai	 schimbării în 
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domeniul	ESCDD,	aceștia	trebuie	să aibă	calificările	adecvate,	să posede, 
în	 primul	 rând, cunoștințele	 necesare	 privind	 problematica	 schimbărilor 
climatice,	relațiile	cu	celelalte	provocări	ale	dezvoltării durabile. În același 
timp,	personalul	didactic	trebuie	să dețină	competențele,	atitudinile,	valorile	
și	motivația	necesare	pentru	a	se	angaja	în	reformarea	programelor	școlare. 
În	 acest	 sens,	 în	 sprijinul	 personalului	 didactic,	 a	 celor	 care	 elaborează	
curricula	și	programele	școlare,	UNESCO	a	dezvoltat,	în	cadrul	proiectelor	
și inițiativelor	sale,	manuale	și	module	de	învățare care să	favorizeze	inte-
grarea	ESCDD	în	programele	de	bază	ale	diferitelor	materii	din	învățământul 
primar	și secundar.

Obiectivul 2 – Învățământ novator și integrarea tematicii schimbărilor 
climatice în programele școlare, vizează încurajarea	și întărirea abor dărilor 
pedagogice	 novatoare	 pentru	 implementarea	 unei	 ESCDD	 de	 calitate	 în 
programele	școlare și presupune:230

a)	 Practici	 interdisciplinare	 (de	 exemplu	 domeniul	 climatologiei)	 prin	
stabilirea	 de	 orientări și	 domenii	 de	 acțiune	 referitoare	 la	 aplicarea	 unor	
demersuri	pedagogice	adaptate	nevoilor	locale.

b)	Promovarea	învățământului	științific	care	poate	contribui	la	o	mai	bună 
cunoaștere	și înțelegere	a	schimbărilor	climatice	și	a	durabilității	pe	baza	
unor	teorii,	concepte,	fapte	demonstrate	științific,	la	sensibilizarea	elevilor	
și la dobândirea de către	aceștia	a	competențelor care să	le	permită	adaptarea	
la	evoluția	climatică. În	acest	sens,	se	încurajează	integrarea	tematicii	refe-
ritoare	 la	schimbările	climatice	 în	programele	școlare;	elaborarea	de	pro-
grame	 și	materii	 care	 încurajează	metode	 pedagogice	 novatoare	 și	 inter-
disciplinaritatea	 în predarea/învățarea	 cunoștințelor științifice	 privind	
schimbările	climatice.

c)	Promovarea	unei	abordări globale a educației în	domeniul	schimbărilor 
climatice,	care	să	permită o învățare	activă și	participativă	incluzând școala 
în	 ansamblu,	 elevi,	 cadre	 didactice,	 administratori	 și	 comunități.	 Acest	
obiectiv	vizează	crearea	de	„școli	durabile”	care	să	integreze	pe	deplin	EDD	
și	ESC	 în	programele	școlare	prin:	elaborarea	de	 studii	de	caz;	aplicarea	
celor	mai	bune	practici	realizate	în	colaborare	cu	Rețeaua	UNESCO	de	Școli 
Asociate	 (ASP-net);	 instituirea	unor	mecanisme	oficiale	 instituționalizate	
pentru	promovarea	și	urmărirea	realizării	programelor	de	ESC	și	de	EDD;	
integrarea	 principiilor	 durabilității în	 mediul	 școlar	 cotidian	 (eco-școli, 
campusuri	„verzi”);	crearea	de	parteneriate.
230 Ibidem,	pp.	11-13.	
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d) Învățarea și	formarea	tehnică și profesională	constituie	un	obiectiv	a	
cărui	realizare	joacă	un	rol	decisiv	pentru	dobândirea de către	elevi	a	com-
petențelor,	calificărilor și	atitudinilor	necesare	în	sectoarele	de	activitate	și 
utile	 pentru	 dezvoltarea	 indivizilor.	 Învățarea și	 formarea	 tehnică și	 pro-
fesională	 sunt	 de	 asemenea	 factori	 esențiali	 pentru	 promovarea	 creșterii	
economice	și	pentru	diminuarea	sărăciei, asigurând în același	 timp	inclu-
ziunea	 socială și	 economică	 a	 comunităților	 marginalizate,	 contribuind	
astfel	în	mod	concret	la	concretizarea	dezvoltării durabile. 

Acest	obiectiv	vizează:	realizarea	de	programe	operaționale și	definirea	
unei	strategii	în	materie	de	educație și	formare	tehnice	și profesionale care 
integrează	schimbările	climatice	și	durabilitatea;	conformitatea	acestor	pro-
grame	cu	noile	tendințe	privind	dobândirea	de	competențe care să	sprijine	
în	mod	 concret	 participarea	 tinerilor	 la	 atenuarea	 încălzirii	 globale	 și să 
contribuie	la	ameliorarea	mediului	lor	de	viață.

Pentru	realizarea	lui,	programul	UNESCO	propune:	furnizarea	de	consi-
liere în	domeniul	elaborării	de	politici	și întărirea	capacităților într-un	me	diu	
economic	în	schimbare	și în	contextul	acțiunilor	de	creare	a	unei	„economii	
verzi”;	definirea	clară	a	conceptelor	legate	de	competențe	„verzi”;	pregătirea	
de	materiale	referitoare	la	atenuarea	schimbărilor	climatice	și	de	adaptare	
la	acest	fenomen	pentru	integrarea	în	programele	de	învățământ	și	formare	
tehnice	și profesionale (care să	contribuie	de	exemplu	la	diminuarea	con-
sumului	de	energie	și	a	emisiilor	de	gaze	cu	efect	de	seră);	elaborarea	unui	
cadru	 privind	 competențele necesare în	 comunitățile	 afectate	 de	 schim-
bările	climatice	(de	exemplu	„refugiații	climatici”)	pentru	a	ajuta	tinerii	să 
se	adapteze	la	evoluția	mediului	lor	de	viață.

Obiectivul 3– Sensibilizarea și promovarea programelor de ESCDD 
formală și non-formală și crearea de rețele. 231

Acest	obiectiv	constă în	sensibilizarea	elevilor	la	fenomenul	schimbărilor	
climatice	și în	consolidarea	programelor	de	educație și	formare	non-formală 
prin	utilizarea	mass-mediei,	a	creării de rețele și	de	parteneriate.	Este	un	
obiectiv	 important	 al	 programului,	 deoarece,	 pentru	 reușita	 elaborării de 
ma	teriale	 pedagogice	 adecvate,	 a	 adoptării și	 difuzării	 de	 noi	module	 de	
pro	grame	 școlare și de învățare	 non-formală,	 este	 necesară	 participarea	
și	mobilizarea	 experților,	 a	 responsabililor	 politici	 și	 a	 practicienilor	 din	
diferite	domenii	legate	de	problematica	evoluției	climatice.	
231 Ibidem,	pp.14-17.
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UNESCO	se	implică prin rețelele sale și	prin	intermediul	programelor	
existente	și, împreună	cu	organizațiile	partenere,	joacă	un	rol	pilot	în	promo-
varea	ESCDD	în școală și în afara școlii.	Un	alt	mijloc	de	a	întări	mesajele	
pertinente	referitoare	la	schimbările	climatice	și	la	sensibilizarea	publicului	
este	 ameliorarea	 expertizei	 mass-mediei	 prin	 formarea	 jurnaliștilor	 în 
domeniul	combaterii	schimbărilor	climatice.

Pentru	realizarea	acestui	obiectiv,	printre	domeniile	de	acțiune	promovate	
sunt	menționate:	crearea	de	centre	de	documentare	de	referință în	domeniul	
ESC;	promovarea	ESCDD	prin	educație	formală și	non-formală	prin	utili	zarea	
rețelelor	deja	existente	(ca	de	exemplu	Rețeaua de Școli	Asociate	UNESCO,	
siturile	patrimoniului	mondial,	 rezervele	biosferei,	 rețeaua	UNEVOC	etc.);	
sta	bilirea	unei	comunități	de	practicieni	ai	ESCDD	prin	schim	bul	de	ex	pe-
riență în cadrul rețelelor și	a	platformei	de	internet,	întă	rirea	schimbului	de	
informații, colaborarea și	parteneriatele;	 sprijinirea	sen	sibilizării în	materia	
schimbărilor	climatice	prin	elaborarea	și	distribuirea	de	seturi	de	instrumente,	
prin	organizarea	de	sesiuni	de	formare	în	atenția	mass-mediei.

Prin	realizarea	acestei	inițiative,	se	preconizează:	o	mai	bună	informare	a	
publicului	prin	mesaje	clare	și	fiabile	asupra	schimbărilor	climatice	în presa 
scrisă,	la	TV,	la	radio	și pe rețelele	de	comunicare;	o	mai	bună cunoaștere	a	
acestui	fenomen	în școli, în cadrul rețelelor	educative;	realizarea	de	parte-
neriate	și colaborări în	comunitatea	de	practicieni	care	regrupează	societatea	
civilă, în	special	organizațiile	de	tineret,	de	femei,	rețele	media,	comunități 
locale,	organizații	confesionale,	organizații	de	antreprenori.	

5. Proiecte realizate și progrese înregistrate în domeniul ESC

5.1.  Exemple de proiecte și inițiative realizate sub conducerea sau cu 
participarea UNESCO în domeniul ESC

Contribuția	efectivă	a	UNESCO	la	aplicarea	articolului	6	a	Convenției-
cadru	 a	 Națiunilor	 Unite	 privind	 schimbările	 climatice	 (UNFCCC)	 se	
realizează	print-o	serie	de	proiecte	(peste	30	de	programe)	care	ilustrează 
importanța	pe	care	Organizația o acordă	problematicii	schimbărilor	climatice	
și	care	constituie	o	dovadă	a	angajamentului	ei	de	a	participa	la	efortul	de	
promovare	a	ESC.	Aceste	numeroase	acțiuni,	din	care	vom	selecta	câteva	
exemple,	corespund	celor	trei	obiective	și	domeniilor	prioritare	de	acțiune 
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în	cadrul	ESC	din	Strategia	UNESCO	de	abordare	a	schimbărilor	climatice,	
prin	care	educației	pentru	schimbări	climatice	i	se	acordă	un	loc	prioritar	în 
agenda	internațională și în	cadrul	sistemului	ONU.232

Prin	aceste	proiecte	și acțiuni care încorporează	problematica	schimbărilor	
climatice,	care	se	adresează	guvernelor,	sistemelor	de	educație,	experților, 
ONG-urilor,	mass-mediei,	UNESCO	contribuie	concret	la	dezvoltarea	cu-
noș	tințelor,	competențelor și	atitudinilor	în	domeniul	schimbărilor	climatice,	
facilitează dialogul și	transmiterea	de	bune	practici	în	materie	de	ESC.

Schimbările climatice și Rețeaua de Școli Asociate UNESCO 

Rețeaua de Școli	Asociate	UNESCO	este	cea	mai	mare	rețea de școli din 
lume,	creată în	1953,	și	care	astăzi	grupează	peste	9000	de	unități	educative	
din	180	de	țări.	Fac	parte	din	această rețea	instituții	școlare	din	sistemul	de	
învățământ	preșcolar,	primar,	secundar	și profesional, dar și	din	centre	de	
formare	a	educatorilor.	

Școlile	afiliate	la	această rețea	au	ca	obiectiv	comun	furnizarea	de	ESC,	
care	este	una	din	temele	centrale	de	studiu	în	cadrul	activităților	Rețelei în 
domeniul	EDD.	Concret,	activitatea	constă în	promovarea	unei	educații de 
calitate	pentru	satisfacerea	nevoilor	educative	ale	tinerei	generații	de	astăzi	
și	ale	celor	viitoare.	De	asemenea,	Rețeaua	joacă un rol esențial	de	laborator	
pentru	elaborarea,	testarea	prin	acțiuni	pilot	și	aplicarea	de	metode	și	materiale	
educative	care	conțin	exemple	de	bune	practici	în	domeniul	ESC.233 

Catedra UNESCO în climatologie și politici climatice 

Această	 Catedră	 UNESCO	 face	 parte	 din	 acțiunile și	 strategia	 ONU	
de	a	promova	ESC	în	cadrul	Deceniului	ONU	pentru	EDD.	Proiectul	este	
realizat	 începând	cu	anul	2012	 la	Universitatea	TERI	(India),	 în asociere 
cu	Institutul	pentru	Energie	și	Resurse,	și	cuprinde	un	program	de	master	
interdisciplinar	de	2	ani,	 axat	pe	 teorii	 științifice	și	politici	 în	materie	de	
232 A	se	vedea	Lista	programelor,	rețelelor	și	inițiativelor	în	materie	de	schimbări	climatice	
sub	 direcția	 sau	 cu	 participarea	 UNESCO,	 Schimbările climatice și COP 21 (Le 
changement climatique et la COP 21),	 UNESCO	 2015,	 pe	 https://www.uncclearn.org/
sites/default/files/inventory/unesco11272015_fr.pdf	 și	 Resursele	 furnizate	 de	 UNESCO	
în	 domeniul	promovării	EDD	și	ESC	pe	https://fr.unesco.org/pag/ressources
233 Despre	organizare,	strategii,	campanii,	a	se	vedea	site-ul	UNESCO,	Rețeaua de Școli 
Asociate UNESCO (UNESCO Associated Schools Network), pe https://aspnet.unesco.org/
en-us 

https://www.uncclearn.org/wp-content/uploads/library/unesco11272015_fr.pdf
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climă.	Activitățile sunt	 centrate	 pe	 studierea	 schimbărilor	 climatice,	 din	
perspective	diferite,	completate	de	o	componentă	de	practică	de	laborator.234

Centrul de documentare de referință al UNESCO în domeniul ESC
Pentru	a	sprijini	statele	membre	să	aplice	articolul	6	al	Convenției-cadru	

a	ONU	privind	schimbările	climatice,	UNESCO	s-a	angajat	să	lucreze	cu	
CCNUCC,	 cu	 Programul	 Națiunilor	 Unite	 pentru	Mediu	 (UNEP)	 și alți 
parteneri	pentru	a	sprijini	statele	membre	să	aplice	articolul	6	al	Convenției-
cadru	al	ONU.	

Centrul	 de	 documentare	 de	 referință	 al	 UNESCO	 în	 domeniul	 ESC	
face	parte	din	aceste	 inițiative	și	el	completează	platformele	centrelor	de	
schimb	de	informații	ale	ONU	(de	exemplu	CC:iNet	și	CC:Learn).	Scopul	
acțiunilor	Centrului	este	de	a	asista	profesioniștii	din	educație,	ministerele	
Educației	din	statele	membre,	organismele	de	dezvoltare,	societatea	civilă, 
cercetătorii	și alți	parteneri,	propunându-le	o	bază	completă de cunoștințe 
privind	 politicile	 și	 programele	 de	 promovare	 a	 acțiunii	 climatice	 în 
sistemele	de	educație.235

Acest	Centru	de	referință în	domeniul	ESC	oferă	un	site	web	și	o	bază de 
date;	o	bibliotecă	virtuală	cu	materiale	didactice,	documente	de	cercetare,	
studii	de	caz;	realizează legătura	cu	fonduri	de	resurse	complementare	în 
materie	de	ESC	ale	unor	institute	de	cercetare,	agenții	guvernamentale	și ale 
altor	surse	exterioare	ONU.

Forum UNESCO de adaptare la schimbările climatice axat pe știință
Acest	 Forum	 are	 ca	 obiectiv	 informarea	 publicului	 și	 a	 actorilor	 din	

diferite	sectoare	de	activitate	 (decidenți naționali,	comunități	marginalizate	
și	vulnerabile,	femei,	mass-media	locală, rețele	sociale,	culturale	și știin	țifice,	
organisme	științifice	locale,	regionale	și	internaționale	activând în	agricultură, 
în	domeniul	resurselor	alternative,	din	sectorul	științei	mediului	etc.)	privind	
proiecțiile	climatice	pe	termen	lung	și	efectele	lor	potențiale în scopul întăririi 
capacităților	de	aplicare	a	unor	strategii	de	acțiune	adecvate.236

234 Mai	 multe	 despre	 obiective	 și	 programe	 pe	 http://www.unesco.org/en/university-
twinning-and-networking/access-by-region/asia-and-the-pacific/india/unesco-chair-in-
climate-science-and-policy-999/http://www.unesco.org/en/university-twinning-and-
networking/access-by-region/asia-and-the-pacific/india/unesco-chair-in-climate-science-
and-policy-999/
235 Mai	 multe	 pe	 UNESCO, Biblioteca digitală (Digital Library),	 pe	 https://unesdoc. 
unesco.org/
236 A	se	vedea	platforma	UNESCO:	World	Science	Forum,	pe	http://www.unesco.org/new/
en/natural-sciences/science-technology/science-governance/world-science-forum/

http://www.unesco.org/new/en/natural-sciences/science-technology/science-governance/world-science-forum/
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Observatorul global al schimbărilor climatice al siturilor UNESCO

Schimbările	climatice	au	efecte	nu	numai	asupra	patrimoniului	natural	
și	asupra	biodiversității, dar și	asupra	patrimoniului	cultural	mondial	(ero-
ziunea	vestigiilor	arheologice	și	a	edificiilor	istorice).	Obiectivul	principal	
constă	în	utilizarea	siturilor	Patrimoniului	Mondial	UNESCO	și	rezervațiilor	
biosferei	ca	situri	de	referință	prioritare	pentru	înțelegerea	efectelor	schim-
bărilor	climatice	asupra	societăților	umane,	asupra	diversității	culturale,	a	
biodiversității și	 a	 ecosistemelor,	 asupra	 patrimoniului	 natural	 și	 cultural	
mondial	 în	 vederea	 sensiblizării	 publicului,	 a	 planificării	 de	 măsuri și 
elaborării	unor	strategii	de	atenuare	și	adaptare	la	schimbările	climatice.

Elaborarea de manuale, revizuirea programelor școlare

Realizarea	 de	manuale,	 ghiduri	 sau	 studii	 face	 parte	 din	 preocupările 
UNESCO	de	a	elabora	și	pune	la	dispoziția	grupurilor	interesate	(școli,	per-
sonal	didactic,	formatori,	gestionari	ai	sistemelor	de	educație, responsabili 
publici),	o	varietate	de	resurse	pedagogice	și	didactice	referitoare	la	schim-
bările	 climatice,	 care	 să	permită întreprinderea	unor	demersuri	 educative	
novatoare,	 care	 promovează	 principiile	 durabilității și	 le	 integrează în 
metodele	de	învățare și în	activitățile școlare	curente.

a) Manualul Sandwatch

Acest	manual	a	fost	elaborat	în	cadrul	proiectului	Sandwatch	(Monitori-
zarea	plajelor)	care	este	o	rețea	voluntară care cuprinde școli,	elevi,	uni	ver	-
sități,	grupuri	comunitare,	ONG-uri,	care	activează în	domeniul	monitorizării	
și	 îmbunătățirii	mediului	marin	și	a	zonelor	de	coastă.	Obiectivul	acestei	
rețele	este	de	a	modifica	modurile	de	viață și	comportamentele	de	consum,	
de	a	contribui	la	conștientizarea	amenințărilor	cu	care	se	confruntă	mediul	
marin	și	biodiversitatea.

Manualul	Sandwatch	propune	metode	de	învățare care să-i	ajute	pe	tineri	
să înțeleagă	natura	și	cauzele	schimbărilor	climatice,	necesitatea	acțiunilor 
ce	pot	fi	realizate	pentru	atenuarea	acestui	fenomen	și	pentru	adaptarea	la	
efectele	 lui.	Acesta	 face	 legătura	 între	 activitățile școlare și	 problemele	
concrete	 generate	 de	 evoluția	 climei,	 cu	 diferite	 aspecte	 ale	 dezvoltării 
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durabile,	 ale	 mediului	 etc,	 într-o	 abordare	 interdisciplinară care include 
studii	și aplicații din științele	naturale,	științele	sociale,	artă,	cultură.237

Cel	mai	important	obiectiv	al	manualului	este	stimularea	și încurajarea	
cursanților de a acționa și	de	a	se	implica	în	activități	care	respectă	mediul	
în	care	trăiesc	pentru	a	influența într-un	mod	eficace	și	pozitiv	acțiunile și 
politicile	guvernamentale	locale.

Acest	 document	 este	 un	 exemplu	 reușit	 de	 încorporare a principiilor 
EDD	în pedagogia școlară,	reprezentând	un	model	de	abordare	novatoare	
ce	poate	fi	utilizat	ca	tip	de	educație	care	contribuie	concret	la	raspunsul	
mondial	la	schimbările	climatice.	

b) „Dimensiunea de gen și schimbările climatice” – Manual de formare 
pentru responsabilii politici și decidenți 

Acest	manual	vizează	consolidarea	capacităților	responsabililor	politici	
de	a	integra	dimensiunea	de	„gen”	în	eforturile	de	atenuare	și	de	adaptare	
la	fenomenul	schimbărilor	climatice.	El	conține	principalele	programe	con-
ceptuale	și	metodologice	în	materie	de	relații de gen în	contextul	încălzirii	
globale.	Printre	module	regăsim:	tema	„genului”,	instrumente	juridice	inter-
na ționale în	domeniu,	acțiuni	de	adaptare	la	schimbările	climatice,	strategii	
de acțiune	 în	 vederea	 atenuării	 acestui	 fenomen	 care	 iau	 în considerare 
dimensiunea	de	„gen”,	 integrarea	genului	 în	mecanismele	de	finanțare în 
domeniul	schimbărilor	climatice	etc.238

Greening TVET – Pentru o educație și formare tehnică și profesională

Proiectul	se	adresează	celor	ce	activează în	sectoare	ale	economiei,	ale	
aprovizionării cu energie, în	sectorul	de	reciclare,	în	agricultură,	transporturi	
etc.,	care	contribuie	la	diminuarea	consumului	de	energie,	de	materii	prime	
237 A	se	vedea	UNESCO,	Sandwatch: adaptarea la schimbările climatice și educația pentru 
dezvoltare durabilă (Sandwatch: adapting to climate change and educating for sustainable 
development),	 UNESCO,	 Paris,	 2005,	 pe	 https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/
pf0000189418 
238 Program	 realizat	 în	 colaborare	 cu	 UNDP,	 UNEP,	 Uniunea	 Internațională	 pentru	
conservarea	naturii	(IUCN)	și	alte	agenții	ONU;	A	se	vedea	Manual de formare privind 
dimensiunea de gen și schimbările climatice (Manuel de formation sur le genre et le 
changement climatique),	 San	 José,	 Costa	 Rica,	 2009,	 pe	 https://portals.iucn.org/library/
sites/library/files/documents/2009-012-Fr.pdf

https://portals.iucn.org/library/sites/library/files/documents/2009-012-Fr.pdf
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000189418
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și apă, și	care	participă	la	reducerea	emisiilor	de	gaze	cu	efect	de	seră, la 
protejarea	și	restaurarea	ecosistemelor	și	a	biodiversității.239

Această inițiativă	UNESCO	vizează încurajarea	creativității,	a	inovației, 
a	 reflecției	 critice,	 stimularea	 conștientizării	 importanței educației și 
formării	tehnice	și	profesionale	care	pot	contribui	la	protecția	mediului	și 
la	atenuarea/adaptarea	la	fenomenul	schimbărilor	climatice.	Prin	acțiunile 
desfășurate,	 proiectul	 ajută	 participanții să dobândească	 competențele, 
cunoștințele și	atitudinile	necesare	pentru	abordarea	problemelor	legate	de	
mediu	(în legătură cu preocupările lor profesionale).

În	cadrul	acestui	proiect	UNESCO	acționează	prin	intermediul	UNEVOC	
(Centrul	 Internațional	 pentru	 Educație	 și	 Formare	 Tehnică	 și	 Voca-
țională),	desfășurând	o	serie	de	activități:	organizarea	de	ateliere	cu	experți 
internaționali	 pentru	 evaluarea	 competențelor	 necesare,	 identificarea	mo-
delelor de educație și	formare;	crearea	unui	cadru	internațional de acțiune 
pentru	 Greening	TVET,	 axat	 pe	 diferite	 teme	 (elaborarea	 de	 politici,	 de	
programe	școlare și	de	 strategii	 sensibilizare,	 identificarea	și	promovarea	
„competențelor	verzi”);	propunerea	de	 resurse	de	EDD	și găzduirea	unui	
Forum	online	de	învățământ	și	formare	tehnică și profesională	etc.	

5.2. Progrese în domeniul ESC 

La	nivel	mondial,	există	un	puternic	angajament	de	promovare	a	ESC,	prin	
adoptarea	UNFCCC,	 a	Agendei	 2030,	 a	Acordului	 de	 la	 Paris,	 care	 conțin 
dispoziții	referitoare	la	educație. Însă	acest	angajament	trebuie	tradus	în	măsuri 
concrete.	În	acest	sens,	conform	Acordului	de	la	Paris	din	2015	care	în	art.	12	
reafirma	recunoașterea	importanței educației,	formării și	sensibilizării publicului 
față de urgența	atenuării	fenomenului	schimbărilor	climatice,	ță	rile	sunt	obligate	
să	trimită	regulat	rapoarte	naționale	(Contri	buții	determinate	la	nivel	național) 
la	UNFCCC	cu	măsurile	pe	care	le-au	luat	pentru	lupta	împotriva	schimbărilor 
climatice	și	a	angajamentelor	pe	care	le	prevăd	pentru	viitor.240

239 Mai	 multe	 despre	 obiective,	 resurse,	 evenimente	 a	 se	 vedea	 UNESCO,	 UNEVOC 
Network, Greening TVET, pe https://unevoc.unesco.org/home/Greening+TVET 
240 Contribuțiile	determinate	la	nivel	național	sunt	angajamente	luate	de	țările	semnatare	în	
cadrul	Acordului	de	la	Paris.	Ele	conțin	eforturile	făcute	de	fiecare	țară	pentru	reducerea	
emisiilor	națioanle	și	de	adaptare	la	impactul	schimbărilor	climatice.	Ele	sunt	prezentate	și	
examinate	la	fiecare	5	ani.	Cu	această	ocazie,	UNESCO	organizează	reuniuni	și	manifestări	
în	cadrul	Conferințelor	ONU	asupra	climatului	(COP)	pentru	a	încuraja	părțile	să	includă	
educația	ca	o	componentă	esențială	și	vizibilă	în	răspunsul	național	la	fenomenul	schimbării	
climatice	 și	 publică	 o	 analiză	 a	 rapoartelor	 de	 țară	 în	 domeniul	 educației,	 formării	 și	
sensiblizării	în	materie	de	ESC.	
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Pe	baza	analizei	acestor	rapoarte,	UNESCO	realizează	un	raport	asupra	
implementării	ESC	în	sistemele	de	educație	din	statele	membre,	evidențiind 
reușitele	și	dificultățile	care	persistă.

Raportul	final	al	primei	faze	a	Programului	Global	de	Acțiune în	domeniul	
EDD,	publicat	în	decembrie	2019241,	arată că	există	un	decalaj	semnificativ	
între	angajamentele	luate	de	guverne	și	aplicarea	acestora.	Reținem	câteva	
din	cele	mai	importante	observații și	concluzii	ale	raportului:	

Datele	arată că	aproape	toate	statele	menționează în	rapoartele	naționale 
implementarea	 ESC	 în	 programele	 școlare	 naționale,	 ceea	 ce	 indică un 
anumit	nivel	de	angajament	față	de	promovarea	obiectivelor	ESC,	aceasta	
constituind	o	bază solidă	pentru	îmbunătățirea soluțiilor	educative	la	această 
provocare	globală	complexă.	Concret,	peste	50%	din	țări	au	inclus	ESC	în 
educația	formală	(nivel	primar,	secundar,	terțiar),	dar	au	acordat	mai	puțină 
atenție	sensibilizării publicului larg, și încă	mai	puțin	la	nivelul	ONG-urilor	
și	comunității științifice.

Raportul	arată,	de	asemenea,	ritmul	redus	cu	care	țările iau în considerare 
ESC	 în pregătirea	 Contribuțiilor lor naționale	 în	 cadrul	Acordului	 de	 la	
Paris,	 ceea	 ce	 sugerează, în	 viziunea	 UNESCO,	 necesitatea	 unui	 suport	
tehnic	suplimentar	în	domeniul	ESC,	în pregătirea	acestor	rapoarte.	

O	altă	observație	reținută	în	urma	analizei	Contribuțiilor naționale pune 
în	evidență	faptul	că	țările	abordează în	mică	măsură	schimbările	climatice	
la	 nivelul	 celorlalte	 forme	 de	 implicare	 (pe	 lângă educație	 formală și 
sensibilizare).	Recomandările	UNESCO	vizează, în	acest	sens,	dezvoltarea	
activităților	 pentru	 ca	 acestea	 să	 ia	 sistematic	 în considerare și	 celelalte	
elemente	ale	ESC,	în special educația	non-formală și	formarea	personalului	
didactic,	 a	 profesioniștilor	 și	 a	 altor	 actori	 din	 domeniul	 schimbărilor	
climatice.	

Un	 aspect	 important	 pe	 care	UNESCO	 îl	 evidențiază	 este	 importanța 
învățării	 socio-emoționale și	 comportamentale.	 În	 acest	 sens,	 din	 acest	
studiu	reiese	că	cea	mai	mare	parte	a	țărilor	au	privilegiat,	la	toate	nivelurile	
educației	 formale,	 învățarea	 cognitivă în	 detrimentul	 învățării	 socio-
241 A	se	vedea	raportul	UNESCO,	Progresul la nivel de țară privind educația, formarea și 
gradul de conștientizare de către public privind schimbările climatice: analiza prezentărilor 
statelor în temeiul Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările 
climatice (Country progress on climate change education, training and public awareness: 
an analysis of country submissions under the United Nations Framework Convention 
on Climate Change),	 Education	 2030,	 UNESCO,	 2019,	 pe	 https://
unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372164

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000372164
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emoționale și	comportamentale	care	sunt	instrumente	esențiale	pentru	auto-
nomizarea	cursanților și	pentru	stimularea	schimbării.

O	 remarcă	 importantă	 privind	 conținutul	 rapoartelor	 naționale	 privind	
ESC	pune	în	evidență	insuficienta	atenție	acordată	aspectelor	axate	pe	„ate-
nuarea”	fenomenului	schimbărilor	climatice	și	pe	planurile	de	viitor	în care 
accentul	se	pune	pe	„reducerea	impactului”	acestui	fenomen.	

Raportul	propune	schimbarea	radicală a abordării școlii și a educației. În 
acest	sens,	UNESCO,	prin	Rețeaua de Școli	Asociate,	încurajează	o	„abordare	
școlară globală”	a	ESC,	aceasta	constând în	integrarea	durabilității în	toate	
aspectele	legate	de	școală, în	stimularea	participării	comunității,	pentru	a	se	
crea	un	mediu	de	învățare în	care	personalul	didactic,	elevii,	comunitatea,	
decidenții și	responsabilii	politici,	toți	actorii	implicați în	activitatea	școlară, 
să	trăiască și să acționeze	într-o	manieră durabilă. 

6. ESCDD – în contextul reconstrucției post-COVID-19

În	 perioada	 crizei	 sanitare	 internaționale	 au	 fost	 publicate	 numeroase 
studii,	analize	și	comentarii	despre	modul	în	care	această	pandemie	a	afectat	
toate	sectoarele	de	activitate	(economie,	educație,	domeniul	social,	cultural),	
și	efectele	negative	–	directe,	indirecte,	imediate	sau	pe	termen	lung	–	asupra	
realizării	celor	17	ODD	ale	Agendei	2030,	multe	dintre	acestea	având	deja	
întârzieri	în	concretizare.242 

Acest	 episod	 a	 evidențiat	 vulnerabilitățile	 lumii	 (dezvoltare	 inegală, 
deteriorarea	mediului),	multe	din	ele	 legate	de	criza	climatică, în special 
efec	tele	asupra	grupurilor	și	comunităților	deja	afectate	de	fenomenele	pro-
duse	de	schimbările	climatice.243 

Și în	domeniul	educației,	pandemia	a	generat	perturbări fără	precedent.	
Închiderea școlilor în	peste	180	de	țări	a	afectat	peste	1,2	miliarde	de	elevi	
punând în	evidență, între	altele,	inegalitățile în	materie	de	educație, carențe 
242 A	 se	 vedea	 ONU,	 Raportul Secretatului General privind Progresul ODD în 2019: 
Ediție specială (Report of the Secretary-General on SDG Progress 2019. Special 
Edition),	 ONU,	 New	 York,	 2019,	 pe	 https://sustainabledevelopment.un.org/content/
documents/24978Report_of_the_SG_on_SDG_Progress_2019.pdf
243 ONU,	L’actualité	mondiale,	pe	https://news.un.org/fr/story/2020/04/1066802 

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/24978Report_of_the_SG_on_SDG_Progress_2019.pdf
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în educația	la	distanță,	costul	acesteia,	ca	și	rolul	important	al	școlii	pentru	
domeniul	sănătății și al bunăstării	elevilor.244 

Declanșarea	acestei	crize	sanitare	și apariția consecințelor ei au arătat	mai	
mult	ca	oricând că	trăim	într-o	lume	interconectată,	iar	provocările,	fie	că	este	
vorba	de	pandemia	de	COVID-19,	de	schimbările	climatice,	sau	de	criza	eco-
nomică,	au	un	caracter	global,	și a căror	rezolvare	necesită	un	efort	colectiv.	

În	Planul	de	relansare	post-criză,	obiectivele	dezvoltării	durabile	au	de-
venit	 mai	 vizibile	 și	 sunt	 în	 centrul	 preocupărilor	 comunității	 mondiale,	
episodul	 crizei	 punând în	 evidență	 necesitatea	 realizării	 unor	 societăți 
mai	reziliente,	durabile	și	incluzive.	Această relansare include și educația, 
întrucât	 societățile	 nu	 se	 pot	 transforma	 dacă	 programele	 de	 învățare 
(conținut	 și	 metode)	 nu	 sunt	 adaptate	 noilor	 condiții și	 obiective	 ale	
schimbărilor.	Educația	trebuie	să-și	consolideze	rolul	în	cadrul	eforturilor	
globale de răspuns	la	provocările	globale,	inclusiv	la	criza	climatică.245

Astfel,	 guvernele	 și-au	 luat	 angajamentul	 de	 a	 reevalua	 sistemele	 de	
educație	pentru	a	 face	față	acestei	provocări și	altor	evenimente	care	vor	
afecta	în	mod	global	societățile și	indivizii.	Pandemia	a	arătat	importanța 
de a înțelege	complexitatea	fenomenelor,	de	a	anticipa	diferite	scenarii,	de	a	
avea	capacitatea	și	competențele de a reacționa	la	evenimente	neprevăzute,	
de a colabora în găsirea de soluții. 

În	acest	sens,	criza	se	dovedește	a	fi	și	o	ocazie	unică de a regândi educația, 
de	a	evalua	și	dezvolta	sistemele	de	învățare, în	paralel	cu	celelalte	domenii	
de	 activitate,	 pentru	 a	 răspunde	 provocărilor.	 Pentru	 actorii	 responsabili	
din educație	este	un	moment	oportun	de	a	utiliza	această perioadă	pentru	
a	 reexamina	 pertinența conținutului	 programelor	 școlare	 și	 modificarea	
acestora	în	sensul	contribuției	sporite	a	educației la îmbunătățirea	calității 
vieții și	la	exigențele	unui	viitor	durabil	al	planetei.246 
244 A	se	vedea	Stefania	Giannini,	John	Brandolino,	COVID-19 - Educația este fundamentul 
unei societăți drepte în lumea post-COVID (COVID-19 – L’éducation, fondement d’une 
société juste dans le monde d’après-Covid),	UNESCO,	02/06/2020,	pe	https://fr.unesco. 
org/news/covid-19-leducation-fondement-dune-societe-juste-monde-lapres-covid
245	Apelul	Secretarului	General	al	ONU, Schimbările climatice și Covid-19: ONU îndeamnă 
națiunile să își „revină mai bine” (Climate change and Covid-19:UN urges nations to 
“recover better”),	22.04.2020,	pe	https://www.un.org/en/un-coronavirus-communications-
team/un-urges-countries-%E2%80%98build-back-better%E2%80%99 
246 A	 se	 vedea	 UNESCO, Coaliția globală pentru educație, #Învățarea nu se termină, 
Răspunsul educației la COVID-19 (Global Education Coalition, #Learning never stop, 
COVID-19 Education Response),	 pe	 https://en.unesco.org/covid19/educationresponse/
globalcoalition

https://fr.unesco.org/news/covid-19-leducation-fondement-dune-societe-juste-monde-lapres-covid
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UNESCO	este	ferm	și	puternic	angajat	în susținerea	guvernelor	în crearea 
condițiilor	pentru	 acces	 la	 educație	pentru	 toți	 copiii,	 pentru	promovarea	
învățământului	la	distanță,	pentru	accesul	la	informații și	diseminarea	cu-
noștințelor,	ca	mijloace	fundamentale	de	întărire	a	solidarității și cooperării 
la	nivel	global.	Concret,	organizația	sprijină prin resurse și	programe	educa-
tive,	prin	practici	novatoare	de	informare	și	sensibilizare,	care	să	permită 
tinerilor	 o	mai	 bună înțelegere	 a	 provocărilor	 lumii	 actuale	 și	 angajarea	
acestora	în soluționarea lor.247 

EDD	este	indispensabilă	realizării	ODD,	dar	ea	este	esențială și	pentru	
pregătirea	 lumii	 pentru	 crize	 viitoare.	 Furnizând cunoștințe,	 dezvoltând 
competențe și	atitudini	care	pregătesc	publicul	pentru	situații de risc care 
necesită	acțiuni	urgente,	EDD	contribuie	în	mod	esențial	la	realizarea	unor	
societăți	 reziliente	 și	 la	 edificarea	unui	viitor	durabil.	EDD	 îi	dotează pe 
tineri	cu	mijloacele	necesare	pentru	a	se	confrunta	cu	problemele	prezentului	
și	viitorului	în	vederea	transformării	durabile	a	lumii.

Pentru	 supraviețuirea	 omenirii	 ca	 specie,	 este	 necesară în	 primul	
rând	 protejarea	 habitatelor	 naturale.	 Facilitând înțelegerea	 importanței 
mediului	natural,	a	conservării	sale,	a	luptei	contra	fenomenelor	climatice	
și	a	impactului	lor,	promovarea	ESC,	ca	parte	componentă	a	EDD,	este	o	
prioritate	în	reformarea	sistemelor	de	educație. 

ESCDD	are	 rolul	 de	 a	 furniza	 competențe	 pentru	 a	 acționa împotriva	
schimbărilor	climatice,	pentru	promovarea	dezvoltării	durabile.	Competen-
țele	socio-emoționale	individuale,	pe	lângă cunoștințe,	sunt	la	fel	de	impor-
tante	pentru	a	răspunde	crizei	climatice	actuale	ca	și	pentru	prevenirea	celor	
viitoare.	 Or,	 promovarea	 acestor	 competențe	 este	 un	 element	 central	 al	
ESCDD	(ca	și	pentru	educația	pentru	cetățenie	mondială	sau	pentru	educația 
pentru	drepturile	omului).	

Utilizând	 EDD	 ca	 foaie	 de	 parcurs	 pentru	 viitorul	 educației, întărim	
capacitățile	noastre	de	a	 face	 față	unor	provocări și	 crize	viitoare.	 Întrucât 
rezolvarea	 problemelor	 mondiale,	 așa	 cum	 este	 pandemia	 de	 COVID-19	
sau	 schimbările	 climatice,	 necesită soluții	 globale,	 ESCDD	ne	 poate	 ajuta	
nu	numai	să înțelegem	natura	globală	a	acestor	provocări	actuale,	dar	și să 
247 A	se	vedea	Stefania	Giannini,	Reconstruim mai bine: educația trebuie să se schimbe 
după COVID-19 pentru a se adapta schimbărilor climatice (Reconstruire en mieux: après 
le Covid-19, l’éducation doit changer pour répondre à la crise climatique),	UNESCO,	
18.06.2020,	 pe	 https://fr.unesco.org/news/reconstruire-mieux-apres-covid-19-leducation-
doit-changer-repondre-crise-climatique
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acționăm	colectiv,	prin	cooperare	la	nivel	mondial,	să	contribuim	la	traducerea	
acestor	răspunsuri globale în soluții	concrete	adaptate	condițiilor locale. 

Deși în	 perioada	 pandemiei	 s-a	 menționat	 ca	 efect	 pozitiv	 scăderea 
emisiilor	de	gaze	cu	efect	de	seră	ca	urmare	a	încetinirii	activităților	umane,	
totuși, în absența	unui	angajament	ferm	și susținut	în direcția	unei	schimbări 
radicale	 a	modurilor	 de	 producție și	 consum,	 a	 schimbării	modelelor	 de	
comportament,	al	atitudinilor	și	valorilor,	al	 raportării	omenirii	 la	mediu,	
riscurile	pentru	planetă	vor	crește	amenințând	viitorul	însuși.	ESCDD	este	
în	 acest	 sens	 un	 instrument	 important,	 iar	 integrarea	 ei	 în	 sistemele	 de	
educație,	 la	fiecare	nivel	al	educației naționale,	 reprezintă	un	mijloc	de	a	
preveni	și	contracara	aceste	proiecții	negative.	

Dat	 fiind	 rolul	 educației în	 general,	 al	 EDD	 în special, în	 rezolvarea	
provocărilor	complexe	ale	lumii	actuale,	 în	vederea	pregătirii	Conferinței 
mondiale	 privind	 EDD	 de	 la	 Berlin	 (mai	 2021),	 au	 fost	 inițiate	 discuții 
și	 dezbateri	 în	 cadrul	 „EDD	 pentru	 2030”,	 care	 pune	 bazele	 acțiunii și 
mobilizării globale în	următorii	10	ani.	Acest	cadru	are	în	centru	necesitatea	
unei educații care să	meargă	dincolo	de	 transmiterea	de	 cunoștințe și de 
competențe	 de	 bază, care să pună	 accent	 pe	 sensibilizare,	 pe	 diseminare	
de idei și pe acțiune care să	 faciliteze	 progresul	 în	 realizarea	 dezvoltării 
durabile. 

Educația	 trebuie	 să ne facă	 mai	 rezilienți față	 de	 situații de risc, ca 
pandemia	actuală și	criza	climatică,	ea	ne	permite	să	ne	transformăm	și să 
transformăm	societatea	și	lumea	în	care	trăim.	
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Schimbările climatice reprezintă cea mai mare provocare a epocii noastre și 
educația joacă un rol esențial în înțelegerea fenomenului, a cauzelor și efectelor 
sale, dar și în elaborarea de soluții adecvate pentru remedierea acestuia.

De la intrarea sa în vigoare în anul 1992, UNFCCC, prin articolul 6, 
recunoaște importanța educației, a formării și sensibilizării publicului în 
atenuarea și adaptarea la schimbările climatice, recunoaștere care a fost 
reafirmată în articolul 12 al Acordului de la Paris din anul 2015. 

De asemenea, Programul de Dezvoltare Durabilă 2030 subliniază importanța 
educației, formării, sensibilizării și informării publicului ca mijloc esențial de 
sprijinire a eforturilor de realizarea ODD.

UNESCO a coordonat atât Deceniul ONU în domeniul EDD (2005-2014), 
cât și, în perioada 2015-2019, Programul Global de Acțiune privind EDD 
recunoscut de Adunarea Generală a ONU în anul 2014 ca fiind continuatorul 
DEDD. Pentru următorii 10 ani, implicarea UNESCO în promovarea EDD se va 
realiza prin programul „EDD până în anul 2030” care va fi lansat la Conferința 
mondială de la Berlin din anul 2021. 

În cadrele de acțiune privind EDD, problematica schimbărilor climatice 
ocupă un loc central și tot mai vizibil, iar ESC este promovată ca o componentă 
esențială a EDD, ca un mijloc fundamental de unor societăți și a unui viitor 
durabile. Prin inițiativele și proiectele sale, UNESCO furnizează un suport 
important statelor în acțiunile lor de integrare a ESC în sistemele lor de educație 
și ajută publicul să înțeleagă cauzele și efectele acestui fenomen. Colaborând 
strâns cu UNFCCC și alți actori din sistemul ONU, UNESCO sprijină țările să 
dezvolte activități și strategii internaționale pentru implementarea de acțiuni și 
programe în domeniul studierii schimbărilor climatice și promovării ESC. 

Așa cum criza sanitară actuală a arătat faptul că EDD este indispensabilă 
nu numai realizării ODD, ea este esențială și pentru a pregăti lumea pentru 
confruntarea cu situații de risc și de criză, contribuind la găsirea celor mai 
eficace soluții pentru a răspunde provocărilor globale complexe.



V. Paradigme programatice și juridice de la nivelul Uniunii 
Europene și al Consiliului Europei în materia acțiunii 
climatice

Pentru	ca	 individul	să	beneficieze	de	exercițiul	deplin	al	drepturilor	și	
libertăților	sale,	este	necesar	ca	acesta	să	se	bucure	de	un	mediu	adecvat	
cerințelor	aferente	dezvoltării	sale	biologice,	fiziologice	și	mintal-spirituale.	

În	 prezenta	 secțiune	 a	 lucrării	 vom	 analiza	 paradigmele	 programatice	
și	 juridice	 avansate	 de	 cele	 două	 organizații	 reprezentative	 de	 la	 nivel	
european	în	domeniul	protecției	și	promovării	drepturilor	omului	(Uniunea	
Europeană	 și	Consiliul	 Europei),	 observând,	 de	 asemenea,	 ansamblul	 de	
acțiuni	demarate	de	România	cu	scopul	armonizării	legislației	la	exigențele	
circumscrise	normelor	de	drept	emanate	de	la	cele	două	organizații	europene.

Conștientizând	problematicile	multiple	angrenate	de	deficiențele	mediului	
asupra	 drepturilor	 omului,	 Uniunea	 Europeană	 a	 internalizat	 obiectivele	
Convenției-cadru	a	Națiunilor	Unite	privind	schimbările	climatice,	lansând,	
în	anul	2019,	o	importantă	inițiativă	programatică	sub	titlul	Pactul ecologic 
european248.	 Preocupându-se	 de	 subiectul	 schimbărilor	 climatice,	 Uniunea	
Europeană	cooperează	cu	partenerii	internaționali,	propunându-și	să	reducă	
emisiile	de	gaze	cu	efect	de	seră	cu	cel	puțin	50%	până	în	anul	2030	și	să	
devină	primul	continent	din	lume	neutru	din	punct	de	vedere	climatic	până	în	
anul	2050.	Obiectivele	enunțate	anterior	au	fost	sintetizate	în	Pactul	ecologic	
european	 –	 document	 prin	 intermediul	 căruia	 sunt	 lansate	 ca	 direcții	 de	
acțiune:	 consacrarea	 obiectivului	 neutralității	 climatice	 în	 legea	 europeană	
privind	clima;	implicarea	cetățenilor	și	societății	civile	în	elaborarea	Pactului	
european	privind	clima;	continuarea	acțiunilor	de	reducere	a	emisiilor	de	gaze	
cu	efect	de	seră	cu	cel	puțin	50%	până	în	anul	2030.	

Pactul	 ecologic	 european	 stabilește,	 în	 domeniul	 acțiunii	 climatice,	
obiectivul	 lansării,	 în	 cadrul	 celui	 de-al	 treilea	 trimestru	 al	 anului	 2020,	
a Pactului climatic european –	 instrument-cadru	 în	 temeiul	 căruia	 sunt	
248 COM(2019)	640	final,	Comunicarea	Comisiei,	Pactul	ecologic	european.	
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adoptate	alte	acte	ale	Uniunii	Europene	relevante	în	domeniul	climei.	Pactul	
climatic	european	urmărește	implementarea	neutralității	climatice	în	statele	
membre	 ale	 Uniunii	 Europene	 conform	 obiectivului	 proiectat	 în	 Pactul	
ecologic	european	–	acela	de	a	spori	ambițiile	Uniunii	Europene	în	materie	
de	climă	pentru	anii	2030	și	2050.	Luând	în	considerare	relevanța	acțiunii	
climatice	 pentru	 dezvoltarea	 societăților	moderne	 în	 sensul	 respectării	 și	
promovării	 drepturilor	 omului,	 la	 nivelul	Uniunii	 a	 fost	 adoptat,	 în	 anul	
2018,	Regulamentul	 (UE)	 2018/1999	 al	 Parlamentului	 și	 Consiliului	 din	
11	decembrie	2018249	–	instrument	juridic	care	reglementează	concomitent	
două	 domenii	 de	 interes:	 uniunea	 energetică	 și	 schimbările	 climatice.	
Deși	aspectele	legate	de	energie	sunt	circumscrise	schimbărilor	climatice,	
acestea	din	urmă	nu	sunt	valorificate	individual	în	dispozițiile	cuprinse	în	
Regulament:	 conform	 articolului	 1,	 alineatul	 (2), Prezentul regulament 
se aplică celor cinci dimensiuni ale uniunii energetice, care sunt strâns 
lega te între ele și se consolidează reciproc: (a) securitatea energetică; (b) 
piața internă a energiei; (c) eficiența energetică; (d) decarbonizarea; și (e) 
cercetarea, inovarea și competitivitatea.

La	data	de	4	martie	2020,	Comisia	Europeană	propune	modificarea	Re-
gulamentului	 (UE)	2018/1999	 cunoscut	 și	 sub	denumirea	de	 legea euro-
peană a climei printr-un	 nou	Regulament	 de	 instituire	 a	 cadrului	 pentru	
realizarea	neutralității	climatice250. 

Propunerea	de	Regulament	prevede,	în	articolul	2	obiectivul neutralității 
climatice, iar	 în	 articolul	 3	 este	 expusă	 traiectoria de urmat în vederea 
atingerii obiectivului neutralității climatice. Obiectivul	atingerii	neutralității	
climatice	este	explicitat	în	articolul	2,	alineatul	(1)	din	Regulament,	astfel:	
să se asigure un echilibru între emisiile și absorbțiile de gaze cu efect de 
seră care sunt reglementate în dreptul Uniunii, astfel încât să se ajungă la 
zero emisii nete (…). În	scopul	atingerii	acestui	obiectiv,	Comisia	va	elabora	
o	 traiectorie	care	va	 ține	cont	de	următoarele	elemente:	 (a)	rentabilitatea 
249 Regulamentul	 (UE)	 2018/1999	 al	 Parlamentului	 European	 și	 al	 Consiliului	 din	 11	
decembrie	 2018	 privind	 guvernanța	 uniunii	 energetice	 și	 a	 acțiunilor	 climatice,	 de	
modificare	a	Regulamentelor	 (CE)	nr.	663/2009	și	 (CE)	nr.	715/2009	ale	Parlamentului	
European	și	ale	Consiliului,	a	Directivelor	94/22/CE,	98/70/CE,	2009/31/CE,	2009/73/CE,	
2010/31/UE,	2012/27/UE	și	2013/30/UE	ale	Parlamentului	European	și	ale	Consiliului,	a	
Directivelor	2009/119/CE	și	(UE)	2015/652	ale	Consiliului	și	de	abrogare	a	Regulamentului	
(UE)	nr.	525/2013	al	Parlamentului	European	și	al	Consiliului.	
250 COM(2020)	 80	 final	 2020/0036(COD),	 Propunere	 de	 Regulament	 al	 Parlamentului	
European	și	al	Consiliului	de	instituire	a	cadrului	pentru	realizarea	neutralității	climatice	și	
de	modificare	a	Regulamentului	(UE)	2018/1999	(Legea	europeană	a	climei).
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și eficiența economică; (b) competitivitatea economiei Uniunii; (c) cele 
mai bune tehnologii disponibile; (d) eficiența energetică, accesibilitatea 
energiei din punctul de vedere al prețului și securitatea aprovizionării;  
(e)echitatea și solidaritatea între statele membre și în interiorul acestora; 
(f) necesitatea de a asigura eficacitatea de mediu și o evoluție graduală în 
timp; (g) necesitățile și oportunitățile în materie de investiții; (h) necesitatea 
de a asigura o tranziție justă și echitabilă din punct de vedere social; 
(i) evoluțiile internaționale și eforturile întreprinse pentru îndeplinirea 
obiectivelor pe termen lung ale Acordului de la Paris și a obiectivului final 
al Convenției-cadru a Organizației Națiunilor Unite privind schimbările 
climatice; (j) cele mai bune și cele mai recente dovezi științifice disponibile, 
inclusiv cele mai recente rapoarte ale IPCC. 

Pentru	 a	 oferi	 eficacitate	 obiectivului	 neutralității	 climatice,	 articolul	
6	 din	 Regulamentul	 de	 modificare	 propune	 un	 mecanism	 de	 evaluare	 a	
mă	surilor	naționale	adoptate	 în	domeniul	 schimbărilor	 climatice.	Până	 la	 
30	 sep	tembrie	 2023	 și,	 ulterior,	 o	 dată	 la	 5	 ani,	 Comisia	 evaluează:	 (a)	
coerența	cu	acest	obiectiv	a	măsurilor	naționale	 identificate,	pe	baza	pla-
nurilor	 naționale	 privind	 energia	 și	 clima,	 sau	 a	 rapoartelor	 intermediare	
bienale	 prezentate	 în	 conformitate	 cu	Regulamentul	 (UE)	 2018/1999,	 ca	
fiind	 relevante	pentru	 îndeplinirea	obiectivului	neutralității	climatice	pre-
văzut	 la	 articolul	 2	 alineatul	 (1),	 astfel	 cum	 este	 exprimat	 de	 traiectoria	
menționată	la	articolul	3	alineatul	(1);	(b)	caracterul	adecvat	al	măsurilor	
naționale	relevante	menite	să	asigure	realizarea	de	progrese	în	materie	de	
adaptare,	astfel	cum	se	menționează	la	articolul	4.

Dacă,	urmare	a	evaluării	măsurilor	naționale	adoptate	de	statele	membre,	
este	 observată	 non-conformitatea	 cu	 obiectivul	 neutralității	 climatice	 sau	
cu	 traiectoria	 de	 aplicat	 pentru	 realizarea	 obiectivului,	 Comisia	 poate	
interveni	 prin	 avansarea	 unor	 recomandări,	 care	 trebuie	 să	 respecte	
următoarele	principii:	statul	membru	în	cauză	ține	seama	de	recomandare	
în	 mod	 corespunzător,	 într-un	 spirit	 de	 solidaritate	 între	 statele	 membre	
și	Uniune	și	între	statele	membre;	(b)	statul	membru	în	cauză	prezintă,	în	
primul	său	raport	intermediar	prezentat	în	conformitate	cu	articolul	17	din	
Regulamentul	(UE)	2018/1999,	 în	anul	care	urmează	după	anul	 în	care	a	
fost	emisă	recomandarea,	modul	în	care	a	ținut	seama	în	mod	corespunzător	
de	recomandare.	Dacă	statul	membru	în	cauză	decide	să	nu	dea	curs	unei	
recomandări	 sau	 unei	 părți	 considerabile	 dintr-o	 recomandare,	 acesta	
trebuie	 să	 prezinte	 Comisiei	 o	 justificare;	 (c)	 recomandările	 ar	 trebui	 să	
fie	 complementare	 celor	 mai	 recente	 recomandări	 specifice	 fiecărei	 țări	
formulate	în	contextul	semestrului	european.	
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Regulamentul	2018/841251	prevede	ca	obiectiv	al	normării	 reevaluarea	
angajamentelor	 asumate	 de	 Statele	 Membre	 în	 sectorul	 de	 exploatare	 a	
terenurilor	din	perspectiva	îndeplinirii	obiectivelor	asumate	prin	Acordul	de	
la	Paris	și	a	reducerii	emisiilor	de	gaze	cu	efect	de	seră	în	orizontul	temporal	
2021-2030.	Relevanța	Regulamentului	rezidă	în	faptul	că	stabilește	norme 
generale de contabilizare care	 instituie	 ca	 logică	de	urmat	pentru	 statele	
membre	 instituirea	 și	 menținera	 de	 conturi	 care	 să	 reflecte	 cu	 acuratețe	
emisiile	și	absorbțiile	rezultate	din	categoriile	de	contabilizare	a	terenurilor	
care	fac	obiectul	de	reglementare	al	acestui	Regulament.	Scopul	conturilor	
constă	în	evaluarea	caracterului	exact,	complet,	consecvent,	comparabil	și	
transparent	al	datelor	furnizate	de	Statele	Membre.	

Regulamentul	 511/2014252	 stabilește	 cadrul	 normativ	 european	 în	 do-
meniul	resurselor	genetice	și	al	cunoștințelor	tradiționale	asociate	acestora	
din	perspectiva	 realizării	dezideratului	de	a	asigura	compatibilizarea	din-
tre	normele	 juridice	ale	Uniunii	Europene	cu	dispozițiile	Protocolului	de	
la Nagoya253	 și	Convenția	 privind	diversitatea	biologică254.	 În	 sensul	Re-
gulamentului	 511/2014,	 conceptele-cheie	 ale	 reglementării	 se	 referă	 la	
resurse genetice (specii	 naturale	 și	 domesticite	 sau	 cultivate	 care	 joacă	
un	rol	important	în	producția	de	alimente,	silvicultură,	medicamente,	pro-
duse	 cosmetice	 și	 surse	 biologice	 de	 energie;	 în	 studierea	 schimbărilor	
climatice	 resursele	 genetice	 sunt	 relevante	 prin	 contribuția	 determinantă	
la	 strategiile	 de	 reconstruire	 a	 ecosistemelor	 degradate	 și	 de	 protejare	 a	
speciilor	amenințate);	 și la cunoștințe tradiționale (informații	deținute	de	
comunitățile	indigene	și	locale).255	Din	punctul	de	vedere	al	reglementărilor	
251 Regulamentul	(UE)	2018/841	al	Parlamentului	European	și	al	Consiliului	din	30	mai	
2018	cu	privire	la	includerea	emisiilor	de	gaze	cu	efect	de	seră	și	a	absorbțiilor	rezultate	din	
activități	legate	de	exploatarea	terenurilor,	schimbarea	destinației	terenurilor	și	silvicultură	
în	cadrul	de	politici	privind	clima	și	energia	pentru	2030	și	de	modificare	a	Regulamentului	
(UE)	nr.	525/2013	și	a	Deciziei	nr.	529/2013/UE	(Text	cu	relevanță	pentru	SEE).
252 Regulamentul	 (UE)	nr.	 511/2014	al	Parlamentului	European	 și	 al	Consiliului	 din	16	
aprilie	2014	privind	măsurile	de	conformitate	destinate	utilizatorilor	prevăzute	în	Protocolul	
de	 la	Nagoya	 privind	 accesul	 la	 resursele	 genetice	 și	 împărțirea	 corectă	 și	 echitabilă	 a	
beneficiilor	care	rezultă	din	utilizarea	acestora	în	Uniune	Text	cu	relevanță	pentru	SEE.	
253 Protocolul	 de	 la	 Nagoya	 privind	 accesul	 la	 resursele	 genetice	 şi	 împărţirea	 corectă	
şi	echi	tabilă	a	beneficiilor	care	rezultă	din	utilizarea	acestora,	adoptat	 la	cea	de-a	zecea	
Conferinţă	 a	 Statelor	 Părţi	 la	Convenţia	 privind	 diversitatea	 biologică,	 la	 29	 octombrie	
2010,	la	Nagoya.	
254 Adoptată	la	Rio	de	Janeiro,	în	anul	1992.	
255 Conform	informațiilor	consultate	prin	accesarea	site-ului:	https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/RO/LSU/?uri=CELEX:32014R0511.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/LSU/?uri=CELEX:32014R0511
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substanțiale,	Regulamentul	511/2014	stabilește	ca	cerință	de	bază	diligența 
necesară, fiind	 stabilit	 că	 utilizatorii	 de	 resurse	 genetice	 sunt	 obligați	
să	 prezinte	 o	 declarație	 privind	 diligența	 necesară,	 care	 va	 fi	 evaluată	
de	 autoritatea	 națională	 responsabilă	 cu	 punerea	 în	 aplicare	 a	 acestui	
Regulament.	Completarea	declarației	privind	diligența	necesară	implică,	în	
mod	obligatoriu,	parcurgerea	a	două	etape:	etapa de finanțare a cercetării, 
dacă respectiva cercetare presupune utilizarea de resurse genetice, și etapa 
de dezvoltare finală a unui produs.256 

Regulamentul	1143/2014257	 abordează	problematica	prevenirii	 și	gestio-
nării	 introducerii	 și	 a	 răspândiri	 speciilor	 alogene	 invazive	din	perspectiva	
drepturilor	omului,	urmărind,	prin	reglementările	sale,	să	minimizeze	efectele	
adverse	 ale	 speciilor	 alogene	 invazive	 (SAI)	 asupra	 sănătății	 umane.	 În	
sensul	Regulamentului,	 SAI	 reprezintă	 plantele	 sau	 animalele	 care	 au	 fost	
transportate	 în	 afara	 arealului	 lor	 natural	 ecologic	 prin	 intervenția	 umană	
(intenționată	sau	neintenționată)	pentru	a	ajunge	într-un	mediu	nou.	Speciile	
care	supraviețuiesc	ca	urmare	a	strămutării	lor	determină	prejudicii	ecologice	
și	 economice	 considerabile.258	 Pentru	 a	 sistematiza	 problematica	 speciilor	
alogene	invazive	de	interes	pentru	Uniune,	Comisia	a	adoptat	prima	listă	de	
SAI	la	data	de	13	iulie	2016,	aceasta	fiind	actualizată	periodic	și	reevaluată	
cel	puțin	o	dată	la	6	ani;	lista	este	un	instrument	de	lucru	util,	fiind	interzisă	
introducerea	intenționată	pe	teritoriul	Uniunii	a	speciilor	de	pe	această	listă.	
Totodată,	este	interzisă	deținerea,	reproducerea,	transportarea	către,	dinspre	
sau	în	interiorul	Uniunii	precum	și	vânzarea,	creșterea	sau	eliberarea	acestora	
în	mediu.259 

256 Ibidem. 
257 Regulamentul (UE) nr. 1143/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 22 
octombrie 2014 privind prevenirea și gestionarea introducerii și răspândirii speciilor 
alogene invazive.
258 Conform informațiilor consultate prin accesarea site-ului: https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/RO/LSU/?uri=CELEX:32014R1143
259 Ibidem.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/LSU/?uri=CELEX:32014R1143
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Norme tehnice instituite prin Directiva 2006/40/CE 
–	norme	pentru	 interzicerea	sistemelor	de	climatizare	proiectate	 să	con	țină	

gaze	cu	efect	de	seră,	care	au	GWP	(potențial	de	încălzire	globală)	mai	mare	de	
150	(măsură	aplicabilă	asupra	tipurilor	noi	de	autovehicule	din	data	de	21	iunie	
2008	și	autovehiculelor	noi	din	21	iunie	2009);

–	norme	pentru	 interzicerea	sistemelor	de	climatizare	proiectate	 să	conțină	
gaze	fluorurate	cu	efect	de	seră	cu	un	GWP	mai	mare	de	150	(măsură	aplicabilă	
asupra	 tuturor	 tipurilor	 noi	 de	 autovehicule	 de	 la	 data	 de	 1	 ianuarie	 2011,	 cu	
aplicare	asupra	tuturor	autovehiculelor	noi	din	data	de	1	ianuarie	2017).

Directiva	 2006/40/CE260	 are	 ca	 scop	 completarea	 legislației	 Uniunii	
Euro	pene	în	domeniul	reducerii	gazelor	fluorurate	cu	efect	de	seră,	în	acord	
cu	obiectivele	Protocolului	de	la	Kyoto,	prevenind	astfel	obstacolele	care	
pot	apărea	în	cadrul	pieței	interne	urmare	a	adoptării	de	statele	membre	ale	
cerințelor	tehnice	privitoare	la	acest	aspect.	Totodată,	Directiva	instituie	o	
interdicție	progresivă	a	sistemelor	de	climatizare	proiectate	să	conțină	gaze	
fluorurate	cu	un	potențial	de	încălzire	globală	(GWP)	mai	mare	decât	150.261

Normele	 tehnice	 avansate	 în	 temeiul	 Directivei	 2006/40/CE	 pot	 fi	
sintetizate	în	acord	cu	reprezentarea	grafică	de	mai	jos262:

România	și-a	asumat	data	de	3	ianuarie	2008	ca	termen	de	transpunere	a	
Directivei	2006/40/CE,	adoptând	în	acest	sens	două	instrumente	juridice:	(1)	
Ordinul	nr.	211/2003	pentru	aprobarea	Reglementărilor	privind	condiţiile	
tehnice	 pe	 care	 trebuie	 să	 le	 îndeplinească	 vehiculele	 rutiere	 în	 vederea	
admiterii	în	circulaţie	pe	drumurile	publice	din	România	–	RNTR	2263;	(2)	
Ordinul	nr.	1043/2003264	privind	modificarea	anexei	la	Ordinul	ministrului	
lucrărilor	publice,	transporturilor	şi	locuinţei	nr.	211/2003	pentru	aprobarea	
Reglementărilor	privind	condiţiile	tehnice	pe	care	trebuie	să	le	îndeplinească	
vehiculele	rutiere	în	vederea	admiterii	în	circulaţie	pe	drumurile	publice	din	
România	–	RNTR	2. 

În	scopul	asigurării	protecției	drepturilor	omului	 și	a	atingerii	obiecti-
vului	 neutralității	 climatice,	 cadrul	 legislativ	 al	 Uniunii	 Europene	 a	 fost	
adap	tat	 la	 principalul	 aspect	 avansat	 de	 sistemul	 onusian	 de	 protecție	 a	
260 Directiva	2006/40/CE	a	Parlamentului	European	și	a	Consiliului	din	17	mai	2006	privind	
emisiile	 provenite	 de	 la	 sistemele	 de	 climatizare	 ale	 autovehiculelor	 și	 de	modificare	 a	
Directivei	70/156/CEE	a	Consiliului.	Text	cu	relevanță	pentru	SEE.
261 Conform	informațiilor	obținute	prin	accesarea	site-ului	https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/LSU/?uri=CELEX:32006L0040. 
262 Informațiile	prezentate	în	reprezentarea	grafică	au	fost	obținute	prin	accesarea	site-ului:	
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/LSU/?uri=CELEX:32006L0040. 
263 Publicat	în	Monitorul	Oficial	nr.	275	din	18	aprilie	2003.	
264 Publicat	în	Monitorul	Oficial	nr.	32	din	15	ianuarie	2004.	
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drepturilor	omului:	controlarea	emisiei	gazelor	cu	efect	de	seră.	Având	în	
vedere	prevederile	UNFCCC, sistemul	de	drept	al	Uniunii	Europene	a	fost	
completat	prin	adoptarea	Directivei	2009/29/CE265,	care	modifică	Directiva	
2003/87/CE	pe	două	niveluri:	

(1)	extinde	sfera	de	aplicare	a	Directivei	2003/87/CE,	specificând	în	arti-
colul	 1:	 Prezenta directivă prevede, de asemenea, creșterea nivelului de 
reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, astfel încât să contribuie la 
obţinerea unor niveluri de reducere considerate necesare din punct de vedere 
știinţific pentru a evita schimbări climatice periculoase. Directiva stabilește, 
de asemenea, dispoziţii de evaluare și implementare a unui angajament mai 
strict al Comunităţii de reducere a emisiilor cu peste 20 %, care urmează să 
fie aplicat odată cu aprobarea de către Comunitate a unui acord internaţional 
privind schimbările climatice, care să conducă la reduceri ale emisiilor de 
gaze cu efect de seră care depășesc nivelurile prevăzute la articolul 9, astfel 
cum rezultă din angajamentul privind atingerea obiectivului de 30 % aprobat 
de Consiliul European din martie 2007;	

(2)	inserează	clarificări	ai	termenilor-cheie	utilizați	în	procesul	de	con-
trac	arare	 a	 schimbărilor	 climatice,	 dintre	 care	 reținem	 ca	 fiind	 relevantă	
clarificarea	conceptuală	a	gazelor cu efect de seră care	semnifică	totalitatea	
componentelor	gazoase ale atmosferei, atât naturale, cât și antropice, care 
absorb și reemit radiaţie infraroșie. 

De	asemenea,	reținem	că	prin	intermediul	Directivei	2009/29/CE,	arti-
colul	9	având	ca	obiect	stabilirea	cantității	de	cote	emise	la	nivel	comunitar	
este	 înlocuit,	 fiind	 stabilite	 noi	 cerințe	 în	 acest	 domeniu:	„Cantitatea de 
cote emise anual la nivel comunitar începând din 2013 se diminuează 
linear pornind de la mijlocul perioadei 2008-2012. Cantitatea respectivă 
se reduce cu un factor linear de 1,74% în raport cu cantitatea medie 
anuală totală a cotelor emise de statele membre în conformitate cu deciziile 
Comisiei privind planurile naționale de alocare pentru perioada 2008-
2012; Comisia publică, până la 30 iunie 2010, cantitatea totală la nivel 
comunitar a cotelor pentru 2013, pe baza totalului cantităților cotelor 
emise sau care urmează a fi emise de statele membre în conformitate cu 
deciziile Comisiei privind planurile naționale de alocare pentru perioada 
2008-2012; Comisia reexaminează factorul linear și prezintă o propunere, 
dacă este cazul, Parlamentului European și Consiliului începând cu 2020, 
în vederea adoptării unei decizii până în 2025ˮ.
265 Directiva	2009/29/CE	a	Parlamentului	European	și	a	Consiliului	din	23	aprilie	2009	de	
modificare	a	Directivei	2003/87/CE	în	vederea	îmbunătățirii	și	extinderii	sistemului	comuni-
tar	de	comercializare	a	cotelor	de	emisie	de	gaze	cu	efect	de	seră	(Text	cu	relevanță	pentru	
SEE),	publicată	în	Jurnalul	Oficial	al	Uniunii	Europene,	L	140,	5	iunie	2009,	pp.	63-87.	
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La	nivel	național,	obiectivele	Directivei	au	fost	transpuse	prin	Hotărârea	nr.	
780/2006266	–	act	normativ	care	prevede	în	articolul	1	că	sfera	de	cuprindere	a	
reglementărilor	sale	se	referă	la	două	aspecte	care	au	fost	analizate	în	detaliu	în	
conținutul	Directivei:	a)	schema	de	comercializare	a	certificatelor	de	emisii	de	
gaze	cu	efect	de	seră	pentru	a	promova	reducerea	emisiilor	de	gaze	cu	efect	de	
seră	într-un	mod	eficient	din	punct	de	vedere	economic;	b)	creşterea	nivelului	
de	reducere	a	emisiilor	de	gaze	cu	efect	de	seră,	astfel	 încât	să	contribuie	la	
obţinerea	unor	niveluri	de	reducere	considerate	necesare	din	punct	de	vedere	
ştiinţific	pentru	a	evita	schimbări	climatice	periculoase.	Articolul	28	din	Hotă-
râre	 instituie,	 printr-o	 normă	 de	 trimitere,	 sancțiuni	 în	 cazul	 nerespectării	
dispozițiilor	 articolului	 18,	 alineatele	 (2)	 și	 (3),	 stabilind	obligații	 în	 sarcina	
operatorilor	de	instalații	și	a	operatorilor	de	aeronave;	primii	au	obligaţia	de	a	
restitui,	până	cel	târziu	la	data	de	30	aprilie	a	fiecărui	an,	un	număr	de	certificate	
de	emisii	de	gaze	cu	efect	de	seră	egal	cu	cantitatea	totală	de	emisii	de	gaze	cu	
efect	de	seră	provenite	de	la	instalaţia	respectivă	în	anul	calendaristic	anterior,	
altul	decât	numărul	de	certificate	pentru	aviaţie,	iar	aceste	certificate	se	anulează	
ulterior	în	timp	ce	operatorii	de	nave	au	obligaţia	de	a	restitui,	până	cel	târziu	
la	data	de	30	aprilie	a	fiecărui	an,	un	număr	de	certificate	de	emisii	de	gaze	cu	
efect	de	seră	egal	cu	cantitatea	totală	de	emisii	de	gaze	cu	efect	de	seră	generate	
în	anul	calendaristic	anterior	de	activităţile	de	aviaţie	pentru	care	este	considerat	
operator	 de	 aeronave,	 iar	 aceste	 certificate	 se	 anulează	 ulterior.	 În	 ipoteza	
neîndeplinirii	acestor	obligații,	se	aplică	o	penalitate	de	100	euro,	echivalentă	în	
lei,	la	cursul	de	schimb	leu/euro	al	Băncii	Naţionale	a	României	valabil	la	data	
de	1	mai	a	anului	respectiv,	pentru	fiecare	tonă	de	dioxid	de	carbon	echivalent	
emisă	pentru	care	operatorul	sau	operatorul	de	aeronave	nu	a	restituit	certificatele	
de	emisii	de	gaze	cu	efect	de	seră,	ce	constituie	venit	la	Fondul	pentru	mediu,	
în	condiţiile	legii.	Hotărârea	nr.	780/2006	a	fost	modificată	prin	Hotărârea	nr.	
133/2010267	care	in	stituie	un	sistem sancționator riguros corespondent	încăl	cării	
dispozițiilor	menționate	anterior.	 Îmbunătățirea	 legislativă	rezultată	urmare	a	
adoptării	Hotărârii	nr.	133/2010	rezidă	în	două	aspecte	întrunite	cumulativ:	(1)	
ca	li	ficarea	juridică	a	faptelor	contrare	dispozițiilor	menționate	anterior,	aces	tora	
acordându-li-se	statutul	juridic	al	contravențiilor;	(2)	identificarea	sanc	țiu	nilor	
corespunzătoare	faptelor	calificate	ca	fiind	contravenții,	spe	ci	ficându-se	în	acest	
sens	că	identificarea	contravențiilor	și	aplicarea	sancțiunilor	corespunzătoare	se	
face	de	personalul	desemnat	din	cadrul	Gărzii	Naționale	de	Mediu.	
266 Hotărârea	Guvernului	nr.	780	din	14	iunie	2006	privind	stabilirea	schemei	de	comer-
cializare	a	certificatelor	de	emisii	de	gaze	cu	efect	de	seră,	publicată	în	Monitorul	Oficial	
nr.	554	din	data	de	27	iunie	2006.	
267 Hotărârea	Guvernului	nr.	133	din	23	februarie	2010	pentru	modificarea	şi	completarea	
Hotărârii	 Guvernului	 nr.	 780/2006	 privind	 stabilirea	 schemei	 de	 comercializare	 a	
certificatelor	de	emisii	de	gaze	cu	efect	de	seră,	publicată	în	Monitorul	Oficial	nr.	155	din	
10	martie	2010.	
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Directiva	 2009/28/EC268	 reunește,	 într-o	 reglementare-cadru	 comună,	
nor	mele	pentru	utilizarea	energiei	regenerabile	la	nivelul	Uniunii	Europene,	
urmărind,	pe	lângă	obiectivul	de	a	limita	emisiile	de	gaze	cu	efect	de	seră,	
și	scopul	asigurării	unor	mijloace	de	transport	mai	ecologice.	De	asemenea,	
Directiva	 extinde	 sfera	 obiectivelor	 obligatorii	 pentru	 țările	 membre	 ale	
Uniunii	Europene,	scopul	fiind	ca,	până	în	anul	2020,	energia	provenită	din	
surse	regenerabile	să	reprezinte	20%	din	energia	consumată	în	UE	și	10%	din	
energia	consumată	în	sectorul	transporturilor	(ambele	măsurate	prin	raportare	
la	consumul	brut	final	de	energie,	mai	precis	energia	 totală	consumată	din	
toate	sursele,	inclusiv	din	sursele	regenerabile).269	Directiva	propune	un	set	
de	măsuri	pentru	a	realiza,	în	orizontul	temporal	preconizat,	obiectivele	enu-
merate	 anterior.	 Din	 rațiuni	 de	 sistematizare,	 prezentăm	 în	 reprezentarea	
grafică	din	rândurile	de	mai	jos,	măsurile	considerate	a	fi	oportune:

Măsuri adecvate pentru exploatarea energiei regenerabile
Clarificarea	 cadrului	 conceptual	 aplicabil	 în	 materie;	 în	 acest	 sens,	 Direc	tiva	

utilizează	 următoarele	 concepte	 centrale:	 energie din surse rege nerabile: energie 
din	 surse	non-fosile,	 cum	ar	fi	energia	eoliană,	 solară,	geo	termală,	hidroelectrică,	
biomasa,	precum	și	gazul	de	la	stații	de	epurare	a	apelor	uzate	(de	exemplu,	metanul);	
biocarburanți convenționali:	produși	din	culturi	alimentare	precum	plantele	cu	un	
conținut	 bogat	 de	 zahăr	 sau	 amidon	 și	 uleiurile	 vegetale.	Aceștia	 se	 obțin	 de	 pe	
terenuri	 folosind	materii	 prime	care	pot	fi	utilizate,	 de	 asemenea,	pentru	produse	
alimentare	și	furaje;	biocarburanți avansați:	produși	din	surse	care	nu	concurează	
direct	cu	produsele	alimentare	și	furajele,	cum	ar	fi	deșeurile	și	reziduurile	agricole.

Întocmirea	 unui	 plan	 național	 de	 acțiune	 pentru	 perspectiva	 temporală	 2020	
care	să	avanseze	strategii	clare	privind	modalitatea	de	implementare	a	obiectivu	lui	
național	privind	inserarea	surselor	regenerabile	 în	consumul	final	brut	de	ener	gie, 
precum	și	cota	de	10%	în	materie	de	energie	rege	nerabilă	în	domeniul	transporturilor;

Statele	membre	sunt	încurajate	să	facă	schimb	de	energie	din	surse	rege	nerabile;
Statele	membre	sunt	îndrumate	să	construiască	infrastructura	nece	sa	ră	pentru	

utilizarea	surselor	de	energie	regenerabile	în	domeniul	trans	porturilor.

Reprezentarea	grafică	a	măsurilor	adecvate	
pentru	exploatarea	energiei	regenerabile270

268 Directiva	2009/28/CE	a	Parlamentului	European	și	a	Consiliului	din	23	aprilie	2009	
privind	 promovarea	 utilizării	 energiei	 din	 surse	 regenerabile,	 de	 modificare	 și	 ulterior	
de	 abrogare	 a	Directivelor	 2001/77/CE	 și	 2003/30/CE	 (Text	 cu	 relevanță	 pentru	 SEE),	
publicată	în	Jurnalul	Oficial	al	Uniunii	Europene,	L140,	pp.	16-62.	
269 Conform	informațiilor	accesate	pe	site-ul	https://eur-lex.europa.eu/summary/RO/
legissum:en0009.
270 Textul	figurii	a	fost	preluat	din	informațiile	accesibile	la	adresa	https://eur-lex.europa. 
eu/summary/RO/legissum:en0009.

https://eur-lex.europa.eu/summary/RO/legissum:en0009
https://eur-lex.europa.eu/summary/RO/legissum:en0009
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Având	 în	 vedere	 relevanța	 Directivei	 2009/28	 pentru	 prevenirea	 și	
com	ba	terea	schimbărilor	climatice,	cadrul	național	a	 transpus	printr-o	se-
rie	 de	 acte	 normative	 dispozițiile	 acesteia.	 Cu	 titlu	 de	 exemplu,	 Legea	
nr.	220/2008271	indică	în	articolul	1	modalitățile	prin	care	poate	fi	extinsă	
utilizarea	surselor	regenerabile	de	energie:	a)	atragerea	în	balanţa	energeti	că	
naţională	a	resurselor	regenerabile	de	energie,	necesare	creşterii	securităţii	
în	 alimentarea	 cu	 energie	 şi	 reducerii	 importurilor	 de	 resurse	 primare	de	
energie;	 b)	 stimularea	 dezvoltării	 durabile	 la	 nivel	 local	 şi	 regional	 şi	
crearea	de	noi	locuri	de	muncă	aferente	proceselor	de	valorificare	a	surselor	
regenerabile	 de	 energie;	 c)	 reducerea	 poluării	 mediului	 prin	 diminuarea	
producerii	de	emisii	poluante	şi	gaze	cu	efect	de	seră;	d)	asigurarea	cofi-
nanţării	 necesare	 în	 atragerea	 unor	 surse	 financiare	 externe,	 destinate	
promovării	 surselor	 regenerabile	 de	 energie,	 în	 limita	 surselor	 stabilite	
anual	prin	legea	bugetului	de	stat	şi	exclusiv	în	favoarea	autorităţilor	publice	
locale;	e)	definirea	normelor	referitoare	la	garanţiile	de	origine,	procedurile	
administrative	aplicabile	şi	racordarea	la	reţeaua	electrică	în	ceea	ce	priveşte	
energia	produsă	din	surse	regenerabile;	f)	stabilirea	criteriilor	de	durabilitate	
pentru	biocarburanţi	şi	biolichide.	Directiva	2009/28	a	fost	amendată	prin	
Directiva	2015/1513272,	care	introduce	noi	standarde	în	domeniul	reducerii	
emisiei	gazelor	cu	efect	de	seră;	în	acest	sens,	articolul	17	se	modifică	prin	
înlocuirea	 alineatului	 (2)	 cu	 următoarele	 dispoziții:	 „Reducerea emisiilor 
de gaze cu efect de seră rezultând din utilizarea biocarburanților luați în 
considerare în scopurile menționate la alineatul (1) este de cel puțin 60 
%, în cazul biocarburanților și al biolichidelor produse în instalații care 
vor intra în funcțiune după 5 octombrie 2015. O instalație este considerată 
a fi în funcțiune atunci când a avut loc producția fizică de biocarburanți 
și biolichide. În cazul instalațiilor care erau în funcțiune la 5 octombrie 
2015 sau înainte de această dată, în scopurile menționate la alineatul (1), 
biocarburanții și biolichidele trebuie să atingă o reducere a emisiilor de 
gaze cu efect de seră de cel puțin 35 % până la 31 decembrie 2017 și de cel 
puțin 50 % începând cu 1 ianuarie 2018. Reducerea emisiilor de gaze cu 
271 Legea	nr.	220	din	27	octombrie	2008	pentru	stabilirea	sistemului	de	promovare	a	pro-
ducerii	energiei	din	surse	regenerabile	de	energie,	publicată	în	Monitorul	Oficial	nr.	577	
din	13	august	2010.	
272 Directiva	(UE)	2015/1513	a	Parlamentului	European	și	a	Consiliului	din	9	septembrie	
2015	 de	 modificare	 a	 Directivei	 98/70/CE	 privind	 calitatea	 benzinei	 și	 a	 motorinei	 și	
de	 modificare	 a	 directivei	 2009/28/ce	 privind	 promovarea	 utilizării	 energiei	 din	 surse	
regenerabile	(text	cu	relevanță	pentru	SEE).
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efect de seră rezultând din utilizarea biocarburanților și a biolichidelor se 
calculează în conformitate cu articolul 19 alineatul (1).”

Directiva	 2016/2284273	 are	 ca	 scop	 îmbunătățirea	 calității	 aerului	 prin	
raportare	 la	 două	 coordonate:	 (1)	 reducerea	 riscurilor	 pentru	 sănătate	 și	 a	
impactului	poluării	atmosferice	asupra	mediului	prin	asumarea	de	angajamente	
juridice	naționale	în	domeniul	reducerii	emisiilor	și	(2)	ralierea	angajamentelor	
de	 reducere	 a	 emisiilor	 asumate	 în	 temeiul	 legislației	 Uniunii	 Europene	 cu	
legislația	internațională.	Directiva	propune	angajamente	de	reducere	a	emisiilor	
pentru	fiecare	poluant	la	care	face	referire	textul	său	(dioxidul	de	sulf,	axidul	
de	 azot,	 compuși	 organici	 volatili	 nemetanici,	 amoniacul,	 particulele	fine	 în	
suspensie),	 stabilind	 în	 relație	 cu	 fiecare	 dintre	 aceștia	 angajamentele	 care	
urmează	a	fi	realizate	prin	raportare	la	anul	2020,	respectiv	2030.	

De	 asemenea,	 se	 impune	 identificarea,	 pentru	 fiecare	 stat	 membru	 al	
Uniunii	 Europene,	 a	 nivelurilor	 indicative	 de	 emisii	 pentru	 orizontul	 de	
timp	2030.	274

PARTICULARITĂȚI DE REGLEMENTARE 
ALE DIRECTIVEI 2016/2284

Flexibilitate –	statele	membre	beneficiază	de	o	anumită	marjă	de	apreciere	
în	privința	respectării	angajamentelor	de	reducere	a	emisiilor	în	sensul	în	care	
inventarele	de	emisii	pot	fi	ajustate	în	funcție	de	anumite	condiții	pentru	a	ține	
seama	de	progresele	înregistrate	în	cunoașterea	științifică	iar	în	cazul	unei	ierni	
deosebit	de	reci	sau	al	unei	veri	extrem	de	uscate,	țara	în	cauză	poate	respecta	
Directiva	prin	medierea	emisiilor	anuale	cu	cele	din	anii	precedenți	și	următori.

Programe naționale –	 fiecare	 stat	membru	 trebuie	 să	 elaboreze	 pro	grame	
naționale	de	control	al	poluării	atmosferice	care	să	își	înceapă	aplicabilitatea	de	
la	data	de	1	aprilie	2019;	statele	trebuie	să-și	actualizeze	programele	cel	puțin	
odată	la	4	ani.

Reprezentare	grafică	a	particularităților	de	reglementare	
propuse	de	Directiva	2016/2284275

273 Directiva	(UE)	2016/2284	a	Parlamentului	European	și	a	Consiliului	din	14	decembrie	
2016	privind	reducerea	emisiilor	naționale	de	anumiți	poluanți	atmosferici,	de	modificare	
a	Directivei	2003/35/CE	și	de	abrogare	a	Directivei	2001/81/CE	(Text	cu	relevanță	pentru	
SEE	).
274 Conform	informațiilor	accesate	prin	consultarea	site-ului:	https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/RO/LSU/?uri=CELEX:32016L2284.
275 Ibidem. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/LSU/?uri=CELEX:32016L2284
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Directiva	2018/2001276	instituie	un	sistem	comun	de	promovare	a	ener-
giei	 din	 surse	 regenerabile	 la	 nivelul	 diferitelor	 sectoare	 de	 activitate,	
avansând,	 în	 mod	 concret,	 următoarele	 obiective:	 (1)	 instituirea	 unui	
obiectiv	 obligatoriu	 al	 Uniunii	 Europene	 pentru	 cota	 acesteia	 în	 mixul	
energetic	 în	 anul	 2030;	 (2)	 reglementează,	 pentru	 prima	 dată	 și	 în	 mod	
extensiv,	 autoconsumul	 și	 (3)	 stabilește	 un	 set	 comun	 de	 norme	 pentru	
utilizarea	energiei	din	surse	regenerabile	în	energia	electrică,	de	încălzire,	de	
răcire	precum	și	în	transporturi.	Accentul	deosebit	pus	pe	utilizarea	energiei	
din	 surse	 regenerabile	 în	 reglementarea	avansată	de	Directiva	2018/2001	
rezultă	din	 recunoașterea	 rolului	pe	care	 instensificarea	utilizării	 energiei	
din	 surse	 regenerabile	 îl	va	avea	 în	combaterea	 schimbărilor	climatice	 și	
asigurarea,	în	domeniul	protecției	și	promovării	drepturilor	omului,	a	unui	
mediu	sănătos	și	echilibrat	din	punct	de	vedere	ecologic.	Adoptarea	acestei	
Directive	este	în	acord	cu	măsurile	implementate	de	Uniunea	Europeană	în	
vederea	reducerii	emisiei	de	gaze	cu	efect	de	seră	și	cu	scopul	respectării	
Acordului	 de	 la	 Paris	 din	 anul	 2015	 privind	 schimbările	 climatice	 și	 a	
cadrului	de	politici	ale	Uniunii	Europene	privind	clima	și	energia.	

Urmărind	 să	 subliniem	 relevanța	măsurilor	 reglementate	 de	Directiva	
2018/2001,	 prezentăm	 în	 rândurile	 de	 mai	 jos	 un	 tablou	 sinoptic	 al	
obiectivelor	avansate	de	acest	instrument	juridic277:

276 Directiva	(UE)	2018/2001	a	Parlamentului	European	și	a	Consiliului	din	11	decembrie	
2018	privind	promovarea	utilizării	energiei	din	surse	regenerabile	(Text	cu	relevanță	pen-
tru	SEE).
277 Informațiile	prezentate	în	tabloul	de	mai	jos	au	fost	preluate	prin	accesarea	site-ului:	
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ro/LSU/?uri=CELEX:32018L2001. 
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Directiva 2018/2001: măsuri și obiective
Măsuri propuse:
‒	 elaborarea	 unei	 abordări	 stabile,	 orientată	 spre	 piață,	 în	 ceea	 ce	 privește	

energia	electrică	din	surse	regenerabile;
‒	 accelerarea	 implementării	 procedurilor	 pentru	 proiectele	 care	 presupun	

autorizații	de	construire	pentru	a	oferi	certitudine	și	stabilitate	pe	 termen	lung	
pentru	investitori;

‒	încurajarea	participării	consumatorilor	la	tranziția	energetică	prin	dreptul	de	
a-și	produce	propria	energie	din	surse	regenerabile;

‒	accentuarea	importanței	utilizării	surselor	regenerabile	în	sectorul	încălzirii/
al	răcirii	și	în	sectorul	transporturilor;

‒	consolidarea	criteriilor	de	durabilitate	ale	UE	pentru	bioenergie;

Obiective avansate:
-elaborarea	de	norme	privind	sprijinul financiar rentabil și bazat pe piață 

pentru	energia	electrică	din	surse	regenerabile;
-protecția schemelor de sprijin împotriva	 modificărilor	 care	 ar	 pune	 în	

pericol	proiectele	existente;
-mecanisme de cooperare între	țările	UE	și	între	țările	UE	și	țări	din	afara	

UE;
-simplificarea procedurilor administrative pentru proiecte privind sur se 

de energie regenerabile (inclusiv	ghișee	unice,	termene	și	digitalizare);
-un	sistem de garanții de origine îmbunătățit,	extins	pentru	a	acoperi	toate 

formele de energie din surse regenerabile;
-elaborarea	de	norme	care	le	permit	consumatorilor	să	își	producă pro pria 

energie electrică,	individual	sau	ca	parte	a	unor	comunități	de	energie	din	surse	
regenerabile,	fără	restricții	nedorite;

În	materia	 acțiunii	 climatice	 (sectorul	 încălzire	 și	 răcire),	 sunt	 stabilite	 ca	
obiective:	o	creștere	anuală	cu	1,3 puncte procentuale a ponderii energiei din 
surse	regenerabile	la	nivel	de	sector;	dreptul consumatorilor de a se debranșa 
de	la	sistemele	de	încălzire	și	de	răcire	ineficiente;	și	accesul terț pentru	furnizorii	
de	energie	din	surse	regenerabile	și	de	căldură	reziduală	la	rețelele	centralizate	de	
încălzire	și	de	răcire.

În	privința	orizontului	temporal	de	implementare	a	Directivei,	aceasta	intră	
în	aplicare	de	 la	data	de	24	decembrie	2018,	 iar	statele	membre	ale	Uniunii	
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au	obligația	de	a	o	transpune	până	la	data	de	30	iunie	2021.	Menționăm	că,	
România	nu	a	implementat	dispozițiile	Directivei	până	în	prezent.	

Păstrând	 în	 sfera	 preocupărilor	 de	 reglementare	 reducerea	 poluării	 cu	
scopul	realizării	de	acțiuni	eficiente	în	domeniul	acțiunii	climatice,	la	nivelul	
Uniunii	Europene	a	fost	adoptată	Directiva	2019/1161278,	care	modifică	nor-
mele-cadru	incidente	la	nivel	european	în	materia	vehiculelor	de	transport	
rutier	nepoluante	conținute	în	Directiva	2009/33/CE279.	Directiva	2019/1161	
amendează	 Directiva	 2009/33/CE	 din	 punctul	 de	 vedere	 al	 obiectivului	
urmărit,	impunând	o	nouă	direcție	de	acțiune	juridică:	„Prezenta directivă 
impune statelor membre să asigure că autoritățile contractante și entitățile 
contractante țin cont de impactul energetic și de mediu pe durata de 
viață, inclusiv de consumul energetic, de emisiile de CO2 și de anumiți 
poluanți, atunci când achiziționează anumite vehicule de transport rutier, 
având ca obiective promovarea și stimularea pieței vehiculelor nepoluante 
și eficiente din punct de vedere energetic și îmbunătățirea contribuției 
sectorului transporturilor la politicile Uniunii în domeniul mediului, climei 
și energiei.ˮ	Având	 în	 vedere	 noutatea	 relativă	 a	 Directivei	 2019/1161,	
dispozițiile	 acesteia	 nu	 au	 fost	 încă	 transpuse	 la	 nivel	 național.	Cu	 toate	
acestea,	 remarcăm	 că,	 la	 nivelul	 Uniunii	 Europene,	 singurul	 stat	 care	 a	
întreprins	 demersuri	 în	 scopul	 transpunerii	 Directivei	 2019/1161	 prin	
elaborarea	unui	document	normativ	specializat	(Loi no. 2019-1428 du 24 
décembre 2019 d’orientation des mobilités)	și	prin	asumarea	unui	termen-
limită	de	transpunere	(2	august	2021)	este	Franța.	Reținem,	în	schimb,	că	
Directiva	 2009/33/CE	 a	 fost	 transpusă	 în	 dreptul	 intern	 prin	 Ordonanța	
de	Urgență	 a	Guvernului	 nr.	 40/2011	 privind	 promovarea	 vehiculelor	 de	
transport	rutier	nepoluante	și	eficiente	din	punct	de	vedere	energetic280. 
278 Directiva	(UE)	2019/1161	a	Parlamentului	European	și	a	Consiliului	din	20	iunie	2019	
de	modificare	a	Directivei	2009/33/CE	privind	promovarea	vehiculelor	de	transport	rutier	
nepoluante	și	eficiente	din	punct	de	vedere	energetic	(Text	cu	relevanță	pentru	SEE).	
279 Directiva	2009/33/CE	a	Parlamentului	European	și	a	Consiliului	din	23	aprilie	2009	
privind	 promovarea	 vehiculelor	 de	 transport	 rutier	 nepoluante	 și	 eficiente	 din	 punct	 de	
vedere	energetic	(Text	cu	relevanță	pentru	SEE).	
280 Monitorul	Oficial	nr.	307	din	4	mai	2011.	
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Decizia	2019/63281	 explicitează	 cadrul	 general	 de	punere	 în	 aplicare	 a	
Regulamentului	 1221/2009282.	Astfel,	 sub	 denumirea	marginală	 „Cum să 
înțelegem și să utilizăm prezentul documentˮ inserată	în	Anexa	sa,	Decizia	
2019/63	oferă	detalii	legate	de	natura	sa	juridică	precum	și	detalii	privitoare	la	
specificul	sistemului	de	management	de	mediu	și	audit	(EMAS),	reglementat	
de	 Regulament:	 (1)	 EMAS	 este	 un	 sistem	 destinat	 participării	 voluntare	
a	organizațiilor	 care	 se	 angajează	 în	procesul	de	 îmbunătățire	 continuă	a	
mediului;	 (2)	 Decizia	 2019/63	 oferă	 orientări	 sectoriale	 specifice	 pentru	
sectorul	producător	de	echipamente	electrice	și	electronice	și	evidențiază	
o serie	de	opțiuni	de	îmbunătățire,	precum	și	cele	mai	bune	practici;	(3)	ca
document	 de	 referință	 sectorial,	Decizia	 urmărește	 să	 ajute	 și	 să	 sprijine
toate	organizațiile	care	 intenționează	să	 își	 îmbunătățească	performanțele
de	mediu,	furnizând	idei	și	surse	de	inspirație,	precum	și	orientări	practice
și	 tehnice;	(4)	obiectivul	Deciziei	este	de	a	sprijini	toate	organizațiile	din
sectorul	producător	de	echipamente	electrice	și	electronice	să	se	concentreze
pe	aspectele	de	mediu	relevante,	atât	directe,	cât	și	indirecte,	și	să	găsească
informații	 privind	 cele	 mai	 bune	 practici	 de	 management	 de	 mediu	 și
indicatorii	de	performanță	de	mediu	sectoriali	adecvați	pentru	a-și	măsura
performanța	de	mediu,	precum	și	privind	parametrii	de	excelență.

Regulamentul	 1221/2009	 instituie	 sistemul	 EMAS	 ca	 instrument	 de	
gestionare	de	înaltă	calitate	a	mediului.	Relevanța	sistemului	EMAS	rezidă	
în	 reducerea	 impactului	 asupra	 mediului	 generat	 de	 propriile	 activități,	
în	 special	 prin	 utilizarea	 resurselor	 naturale	 într-un	 mod	 mai	 eficient,	
reducând	emisiile	de	dioxid	de	carbon	prin	prevenire,	reciclarea,	utilizarea	
deșeurilor,	urmărind	achizițiile	publice	ecologice	și	promovând	mobilitatea	
sustenabilă.283	 Regulamentul	 subliniază	 cerințele	 pe	 care	 o	 organizație	
281 Decizia	 (UE)	 2019/63	 a	 Comisiei	 din	 19	 decembrie	 2018	 privind	 documentul	 de	
referință	sectorial	referitor	la	cele	mai	bune	practici	de	management	de	mediu,	la	indicato	rii	
sectoriali	de	performanță	de	mediu	și	la	parametrii	de	excelență	pentru	sectorul	producției	
de	 echipamente	 electrice	 și	 electronice,	 elaborat	 în	 temeiul	 Regulamentului	 (CE)	 
nr.	1221/2009	al	Parlamentului	European	și	al	Consiliului	privind	participarea	voluntară	
a	organizațiilor	la	un	sistem	comunitar	de	management	de	mediu	și	audit	(EMAS)Text	cu	
relevanță	pentru	SEE.
282 Regulamentul	 (CE)	 nr.	 1221/2009	 al	 Parlamentului	 European	 și	 al	 Consiliului	 din 	
25	noiembrie	2009	privind	participarea	voluntară	a	organizațiilor	la	un	sistem	comunitar	de	
management	de	mediu	și	audit	(EMAS)	și	de	abrogare	a	Regulamentului	(CE)	nr.	761/2001	
și	a	Deciziilor	2001/681/CE	și	2006/193/CE	ale	Comisiei.	
283 Conform	informațiilor	accesibile	pe	site-ul:	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/
LSU/?uri=celex:32009R1221.	

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/LSU/?uri=celex:32009R1221
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/LSU/?uri=celex:32009R1221
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trebuie	să	le	înde	plinească	cu	scopul	de	a	primi	înregistrarea	EMAS,	fiind	
evidențiat	avantajul	rezultat	ca	urmare	a	îndeplinirii	cerințelor	de	înregistrare:	
organizațiile	care	parcurg	cu	succes	etapele	de	înregistrare	au	posibilitatea	
de	a	insera	sigla	EMAS	în	prestarea	de	activități/servicii	proprii,	prin	aceasta	
demonstrând	 angajamentul	 adoptat	 în	 favoarea	 realizării	 performanței	
de	mediu.	 În	 rândurile	 de	mai	 jos	 avansăm	 reprezentarea	 grafică	menită	
să	prezinte	cerințele	necesar	a	fi	parcurse	de	organizații	pentru	a	dobândi	
înregistrarea	EMAS284:

CERINȚE PE CARE ORGANIZAȚIILE TREBUIE  
SĂ LE ÎNDEPLINEASCĂ PENTRU A PRIMI ÎNREGISTRAREA  

EMAS CONFORM REGULAMENTULUI 1221/2009

•  evaluarea	 tuturor	 aspectelor	 de	mediu	 ale	 propriilor	 activități,	 produse	 și	
servicii;	

•  adoptarea	 unei	 politici	 de	 mediu	 care	 cuprinde	 un	 angajament	 de	 a	 se	
conforma	 în	 întregime	 legislației	 de	mediu	 relevante	 și	 de	 a	 realiza	 îm-
bunătățirea	continuă	a	performanței	de	mediu;	

•  dezvoltarea	unui	program	cu	 informații	 referitoare	 la	obiective	și	 ținte	de	
mediu	specifice;	

•  instituirea	 unui	 sistem	 eficient	 de	 gestionare	 pentru	 a	 atinge	 obiectivele	
politicii	de	mediu	și	asigurarea	îmbunătățirii	continue;	

•  efectuarea	unui	audit	de	mediu	care	evaluează	sistemul	de	gestionare	pus	în	
aplicare	și	conformitatea	generală	cu	politica	și	programul	său;	

•  emiterea	 unei	 declarații	 de	mediu	 în	 ceea	 ce	 privește	 performanța	 sa,	 în	
raport	cu	obiectivele	și	viitori	pași	care	se	vor	lua.	

După	cum	s-a	susținut	 în	secțiunile	anterioare	ale	 lucrării,	schimbările	
climatice	 afectează	 drepturile	 omului,	 rolul	 individului	 în	 problematica	
de	mediu	fiind	analizat	din	două	perspective:	 (1)	 individul,	prin	acțiunea	
sa,	contribuie	la	deteriorarea	mediului	–	aspect	care	produce	repercusiuni	
asupra	 acțiunilor	 întreprinse	 în	 domeniul	 schimbării	 climatice;	 (2)	 omul,	
ca	 locuitor	 al	 mediului	 natural,	 este	 destinatarul	 direct	 al	 schimbărilor	
climatice,	exercițiul	drepturilor	și	libertăților	sale	fiind	afectat	în	mod	direct	
de	acestea.	
284 Ibidem. 
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Dreptul la apă și salubritate a	fost	înscris	de	comunitatea	internațională	
în	 categoria	 drepturilor omului la	 data	 de	 28	 iulie	 2010,	 prin	 Rezoluția	
64/292	 a	 Adunării	 Generale	 a	 Organizației	 Națiunilor	 Unite.	 Ulterior,	
conținutul	 dreptului	 la	 apă	 a	 fost	 dezvoltat	 pe	 cale	 interpretativă,	 fiind	
stipulat	în	Comentariul	nr.	15	al	Comitetului	Drepturilor	Economice,	Sociale	
și	Culturale285	că	„dreptul la apă implică accesul tuturor la o cantitate de 
apă suficientă, sigură, acceptabilă, accesibilă din punct de vedere fizic și 
la prețuri accesibile pentru uz personal și casnic. Este necesară o cantitate 
adecvată de apă sigură pentru a preveni decesul cauzat de deshidratare, 
pentru a reduce riscul de boli legate de apă și pentru a asigura consumul, 
gătitul, necesitățile igienice personale și domestice”.	Premisa	reglementării	
la	nivel	internațional	a	dreptului	la	apă,	astfel	cum	este	precizată	în	Preambulul	
Comentariului	se	raportează	la	caracteristicile	și	relevanța	juridică	a	apei:	
Apa este o resursă naturală limitată și un bun public fundamental pentru 
viață și sănătate. Dreptul omului la apă este indispensabil pentru a duce o 
viață în demnitate umană. Este o condiție prealabilă pentru realizarea altor 
drepturi ale omului. (…).

Odată	stabilit	contextul	de	studiu,	 în	rândurile	de	mai	 jos	vom	analiza	
principalele	instrumente	juridice	ale	Uniunii	Europene	adoptate	în	domeniul	
protecției	 apei	 luând	 în	 considerare	modul	 în	 care	 schimbările	 climatice	
afectează	apa	ca	produs	natural	și,	 implicit,	dreptul	 la	apă	ca	prerogativă	
fundamentală	a	omului.	

Directiva	2000/60/CE286	instituie	cadrul	juridic	al	politicii	Uniunii	Euro-
pene	în	domeniul	apei.	Prin	acest	instrument	juridic	Uniunea	urmărește	să	
asigure	îmbunătățirea	stării	râurilor,	lacurilor	și	a	apelor	subterane	până	în	
anul	2015.	

Dispozițiile	Directivei	au	ca	obiect:	protejarea	tuturor	formelor	de	apă	
(apele	de	suprafață,	subterane,	interioare	și	de	tranziție);	redresarea	ecosis-
temelor	din	aceste	ape	și	din	jurul	acestora;	reducerea	poluării	în	corpurile	
de	apă;	garantarea	unei	utilizări	durabile	a	apei	de	către	persoanele	fizice	și	
de	către	întreprinderi.	Normele	Directivei	au	ca	obiectiv	responsabilizarea	
statelor	membre	în	vederea	adoptării	de	măsuri	specifice	la	nivel	național.	
285 A	se	vedea	Comitetul	ONU	pentru	drepturile	economice,	sociale	și	culturale,	Comentariul 
general nr. 15 (2002) privind dreptul la apă (art. 11 și 12 din Pactul International cu 
privire la drepturile economice, sociale și culturale),	E/C.12/2002/11,	adoptat	la	cea	de-a	
29-a	sesiune,	Geneva,	11–29	noiembrie	2002.
286 Directiva	2000/60/CE	a	Parlamentului	European	și	a	Consiliului	din	23	octombrie	2000	
de	stabilire	a	unui	cadru	de	politică	comunitară	în	domeniul	apei.	



156 SCHIMBĂRILE CLIMATICE  
ȘI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA DREPTURILOR OMULUI

Pentru	 asigurarea	 calității	 apei,	Directiva	 instituie	 în	 sarcina	 autorităților	
naționale	următoarele	responsabilități:	 identificarea	bazinelor	hidrografice	
care	se	află	pe	teritoriul	lor	–	adică	zonele	terestre	înconjurătoare	din	care	
apa	 se	 scurge	 în	 anumite	 sisteme	 hidrografice;	 desemnarea	 autorităților	
pentru	gestionarea	acestor	bazine	în	conformitate	cu	normele	UE;	analizarea	
caracteristicilor	 fiecărui	 bazin	 hidrografic,	 inclusiv	 impactul	 activității	
umane	și	realizarea	unei	evaluări	economice	a	utilizării	apei;	monitorizarea	
stării	 apei	 din	 fiecare	 bazin;	 înregistrarea	 zonei	 protejate,	 cum	 ar	 fi	 cele	
folosite	 pentru	 apa	 potabilă,	 care	 necesită	 atenție	 specială;	 elaborarea	 și	
punerea	 în	 aplicare	 de	 „planuri	 de	 gestionare	 a	 districtului	 hidrografic”	
pentru	a	preveni	deteriorarea	apelor	de	suprafață,	a	proteja	și	a	spori	calitatea	
apelor	 subterane	 și	 a	 conserva	 zonele	 protejate;	 garantarea	 recuperării	
costurilor	serviciilor	de	utilizare	a	apei,	astfel	încât	resursele	să	fie	utilizate	
eficient,	 iar	 poluatorii	 să	 plătească;	 informarea	 și	 consultarea	 publicului	
cu	privire	 la	planurile	de	gestionare	a	districtului	hidrografic.287	România	
a	transpus	la	nivel	național	exigențele	Directivei	în	Legea	nr.	107/1996288 
care	reglementează	în	articolul	2,	sfera de conținut a scopurilor urmărite, 
evidențiind	 în	 mod	 particular	 aspectul	 referitor	 la	 apărarea împotriva 
inundaţiilor şi oricăror alte fenomene hidrometeorologice periculoase. 
Legiuitorul	 român	face	mențiune	despre	schimbările	climatice	cu	prilejul	
analizei	impactului	acestora	asupra	producerii	inundațiilor.	

Poluarea	mediului	reprezintă	un	factor	important	în	evaluarea	modului	
de	 aplicare	 a	 acțiunii	 climatice.	 În	materia	 poluării	 și	 deteriorării	 apelor	
subterane,	 norma-cadru	 de	 la	 nivelul	 Uniunii	 Europene	 este	 Directiva	
2006/118/CE289,	 care	 include	 în	 sfera	 sa	 de	 reglementare	 următoarele:	
criterii	 pentru	 evaluarea	 stării	 chimice	 a	 apelor	 subterane;	 criterii	 pentru	
identificarea	 unor	 tendințe	 ascendente	 semnificative	 și	 durabile	 în	 ceea	
ce	 privește	 nivelurile	 de	 poluare	 ale	 apelor	 subterane	 și	 pentru	 definirea	
nivelurilor	de	bază	 în	 inversarea	 acestor	 tendințe;	 prevenirea	 și	 limitarea	
evacuărilor	indirecte	de	poluanți	(după	infiltrare	în	sol	sau	subsol)	în	apele	
subterane.	 Apele	 subterane	 cu	 stare	 chimică	 bună,	 respectiv	 nepoluate,	
indică	un	mediu	acvatic	subteran	în	echilibru	ecologic,	influențând	pozitiv	
287 Conform	informațiilor	accesibile	la	adresa	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/
LSU/?uri=celex:32000L0060.
288 Legea	 nr.	 107	 din	 25	 septembrie	 1996	 legea	 apelor,	 publicată	 în	Monitorul	 Oficial	 
nr.	244	din	8	octombrie	1996.	
289 Directiva	 2006/118/CE	 a	Parlamentului	European	 și	 a	Consiliului	 din	 12	 decembrie	
2006	privind	protecția	apelor	subterane	împotriva	poluării	și	a	deteriorării.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/LSU/?uri=celex:32000L0060
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schimbările	 climatice.	 Din	 rațiuni	 de	 sistematizare	 avansăm	 următoarea	
reprezentare	 grafică	 având	 ca	 obiect	 criteriile reglementate de Directiva 
2006/118/CE în domeniul criteriilor care indică calitatea apelor subterane: 

CRITERII DE EVALUARE A CALITĂȚII APELOR  
SUBTERANE CONFORM DIRECTIVEI 2006/118/CE

• nivelurile	măsurate	sau	anticipate	de	nitrați	nu	depășesc	50	mg/l,	iar	nivelurile	
componenților	activi	din	pesticide	și	metaboliții	și	produșii	de	reacție	ai	acestora	
nu	depășesc	0,1	µg/l	(un	total	de	0,5	µg/l	pentru	toate	pesticidele	măsurate);	

• nivelurile	 anumitor	 substanțe	 care	 prezintă	 un	 risc	 important	 sunt	 sub	
valorile	de	prag	stabilite	de	țările	UE;	în	orice	caz,	acestea	includ	arsenic,	cadmiu,	
plumb,	mercur,	amoniu,	clorură,	sulfat,	nitriți,	fosfor	(total)/fosfați,	tricloretilenă	
și	 tetracloretilenă,	 precum	 și	 conductivitatea	 (conductivitatea	 electrică	 a	 apei	
permite	măsurarea	diverselor	concentrații	de	minerale	dizolvate	în	aceasta);	

• concentrația	 oricăror	 alți	 poluanți	 respectă	 definiția	 stării	 chimice	 bune	
potrivit	celor	stabilite	în	anexa	V	la	directiva-cadru	privind	apa;	

• dacă	o	valoare	stabilită	drept	standard	de	calitate	sau	valoare	de	prag	este	
depășită,	o	investigație	confirmă,	printre	altele,	că	acest	lucru	nu	prezintă	un	risc	
semnificativ	pentru	mediu.

La	 nivel	 național,	 cerințele	 Directivei	 au	 fost	 transpuse	 prin	 Hotărârea	 
nr.	53/2009	pentru	aprobarea	Planului	național	de	protecție	a	apelor	subterane	
împotriva	 poluării	 și	 deteriorării290.	 Obiectivul	 acestui	 act	 normativ	 rezidă	
în	elaborarea	de	criterii	cu	scopul	de	a	preveni	și	combate	poluarea	apelor	
subterane,	fiind	avute	în	vedere,	în	principal,	două	aspecte:	(1)	stabilirea	crite-
riilor	pentru	evaluarea	stării	chimice	bune	a	apelor	subterane;	(2)	insti	tuirea	de	
criterii	pentru	identificarea	și	inversarea	tendințelor	crescătoare	semnificative	
și	durabile	precum	și	pentru	definirea	nivelurilor	de	pornire	pentru	inversarea	
tendințelor.	Hotărârea	nr.	53/2009	clarifică	conceptul	de	standard de calitate a 
apelor subterane, asociindu-i	acestuia	semnificația	unui	standard de calitate 
a mediului exprimat drept concentraţia unui anumit poluant, grup de poluanţi 
sau a unui indicator al poluării în apa subterană, care nu trebuie depăşit, 
pentru a proteja sănătatea oamenilor şi mediul. 
290 Hotărârea	nr.	53	din	29	ianuarie	2009	pentru	aprobarea	Planului	naţional	de	protecţie	a	
apelor	subterane	împotriva	poluării	şi	deteriorării,	publicată	în	Monitorul	Oficial	nr.	96	din	
18	februarie	2009.	
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La	 nivelul	 Consiliului	 Europei,	 normele	 elaborate	 pentru	 abordarea	
schim		bărilor	climatice	sunt	evidențiate	în	subsidiar,	fiind	cuprinse	în	instru-
mente	juridice	care,	prima facie, au	ca	obiect	de	reglementare	aspec	te	core-
lative	 protecției	mediului.	 În	 rândurile	 următoare	 vom	analiza	 prin	ci	palele	
instrumente	 juridice	 adoptate	 de	 Consiliul	 Europei	 care	 sunt	 adiacente	
problematicii	 schimbărilor	 climatice,	 evidențiind	 acțiunile	 core	lative	 între-
prinse	 la	nivel	național.	Comparativ	cu	normele	Uniunii	Euro	pene	care	 se	
aplică	la	nivel	național	într-un	mod	specific	(fie	direct	–	în	cazul	regulamentelor	
sau	prin	transpunere	în	cazul	directivelor),	dispozițiile	cuprinse	în	convențiile	
Consiliului	Europei	devin	aplicabile	la	nivel	național	ca	urmare	a	ratificării	
acestora.	Diferența	de	implementare	la	nivel	național	a	normelor	adoptate	de	
cele	două	organizații	europene	rezidă	 în	structura și	organizarea internă a 
fiecăreia:	în	cazul	Uniunii	Europene	organizarea	după	modelul	federal	permite	
adoptarea	de	norme	direct	 aplicabile	 la	nivel	 național	 în	 timp	ce	 tipologia	
cooperării	 interguvernamentale	 și	 interparlamentare	 specifică	 Consiliului	
Europei	se	manifestă	la	nivel	nor	mativ	prin	obligativitatea	ratificării	prin	lege	
națională	a	convențiilor	Consiliului	Europei.	

Pornind	de	la	premisa	conform	căreia	schimbările	climatice	influențează	
peisajul	 natural,	Convenția	Europeană	 a	 Peisajului291	 a	 fost	 adoptată	 sub	
auspiciile	Consiliului	Europei	în	scopul	încurajării	autorităților	publice	de	
a	adopta	politici	și	măsuri	la	nivel	local,	regional,	național	și	internațional	
pentru	protejarea,	gestionarea	și	planificarea	peisajelor	din	Europa.	Convenția	
reglementează	 toate	 tipologiile	 de	 peisaje	 care	 pot	 influența	 mediul	 și	
calitatea	vieții	 indivizilor.	Dispozițiile	Convenției	 implică	acțiuni	variate,	
de	 la	 conservarea	 strictă,	 până	 la	 protecție,	 gestionare	 și	 îmbunătățirea	
mediului.	Sub	obiectivul	consolidării	cooperării	dintre	statele	europene	și	
cele	non-europene	în	vederea	implementării	dispozițiilor	Convenției,	a	fost	
adoptat	Protocolul	care	amendează	Convenția	Europeană	a	Peisajului292. 

Convenția	de	la	Berna	privind	conservarea	vieții	sălbatice	și	a	habitatelor	
naturale	din	Europa293	abordează	indirect	aspectele	referitoare	la	schimbările	
climatice,	 prin	 stabilirea	 ca	 obiect	 al	 reglementării	 conservarea	 speciilor	
de	floră	și	faună	sălbatică	și	a	habitatelor	acestora.	O	atenție	specială	este	
291 Adoptată	la	data	de	20	octombrie	2000	la	Florența,	intrată	în	vigoare	la	data	de	1	martie	
2004	după	obținerea	unui	număr	de	10	ratificări.	România	a	ratificat	Convenția	prin	Legea	
nr.	451	din	8	iulie	2002,	publicată	în	Monitorul	Oficial	nr.	536	din	23	iulie	2002.	
292 Adoptat	la	data	de	1	august	2016.	
293 Adoptată	la	data	de	19	septembrie	1979,	intrată	în	vigoare	la	1	iunie	1982	după	obținerea	
unui	număr	de	5	 ratificări.	România	a	 ratificat	Convenția	prin	Legea	nr.	13	din	data	de	 
11	martie	1993,	publicată	în	Monitorul	Oficial	nr.	62	din	data	de	25	martie	1993.	
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acordată	speciilor	periclitate	și	vulnerabile,	inclusiv	speciilor	migratoare	pe	
cale	de	dispariție	și	vulnerabile,	specificate	în	anexele	Convenției.	Părțile	
se	 angajează	 să	 ia	 toate	măsurile	 adecvate	 pentru	 a	 asigura	 conservarea	
habitatelor	speciilor	de	floră	și	faună	sălbatică.	Astfel	de	măsuri	ar	trebui	
incluse	în	politicile	de	planificare	și	dezvoltare	ale	părților	și	în	controlul	
poluării,	 cu	 o	 atenție	 deosebită	 pentru	 conservarea	florei	 și	 faunei	 sălba-
tice.	 De	 asemenea,	 Statele	 Părți	 își	 asumă	 să	 promoveze	 educația	 și	 să	
difuzeze	 informații	 generale	 referitoare	 la	 necesitatea	 conservării	 spe-
ciilor	 de	 floră	 și	 faună	 sălbatice	 și	 a	 habitatelor	 acestora.	 Din	 punctul	
de	 vedere	 al	 mecanismelor	 create	 pentru	 supravegherea	 implementării	
dispozițiilor	Convenției,	este	instituit	un	comitet	permanent	în	care	Părțile	
sunt	reprezentate	de	delegații	lor.	Sarcina	principală	a	Comitetului	este	de	
a	monitoriza	 dispozițiile	 prezentei	 Convenții	 în	 lumina	 dezvoltării	 florei	
sălbatice	și	a	evaluării	nevoilor	acesteia.	În	acest	scop,	Comitetul	permanent	
este	 competent	 în	 special	 să	 facă	 recomandări	 părților	 și	 modificări	 ale	
anexelor	în	care	sunt	specificate	aceste	specii	protejate.294

Luând	în	considerare	că	protecția	mediului	este	un	obiectiv	atins,	în	mod	
implicit,	 prin	 abordarea	 responsabilă	 a	 schimbărilor	 climatice,	 la	 nivelul	
Consiliului	Europei	au	fost	adoptate	două	instrumente	juridice	având	vocația	
de	 a	 reglementa	prin	 raportare	 la	normele	civile	 și	 penale	problematicile	
având	ca	obiect	protecția	mediului.	

Convenția Europeană privind răspunderea civilă pentru daune rezultate 
din activități periculoase pentru mediu295	asigură	compensarea	adecvată	în	
cazul	producerii	daunelor,	precum	și	mijloace	de	prevenire	și	reintegrare.	
Tipologia	 răspunderii	 civile	 instituite	 prin	 Convenție	 este	 de	 natură	
obiectivă,	 în	 acord	 cu	 principiul	 poluatorul plătește. Pentru	 clarificarea	
modului	de	implementare	a	prevederilor	Convenției	la	nivel	național	sunt	
explicitate	elementele	pe	care	se	fundamentează	răspunderea	civilă	obiectivă	
(culpa,	 legătura	 de	 cauzalitate,	 fapta	 ilicită,	 etc.)	 și	 sunt	 conceptualizate	
în	mod	 riguros	 termeni-cheie	precum	„activitate	periculoasă”,	 „substanță	
periculoasă”,	„organism	modificat	genetic”.	Din	punct	de	vedere	procedural,	
Convenția	înființează	Comitetul	Permanent	–	ca	mecanism	responsabil	de	
interpretarea	și	implementarea	dispozițiilor	Convenției,	abilitat	să	acționeze	
prin	intermediul	recomandărilor.296 
294 Conform	informațiilor	obținute	prin	accesarea	site-ului		https://www.coe.int/en/web/
conventions/full-list/-/conventions/treaty/104.
295 Adoptată	la	21	iunie	1993	la	Lugano.	
296 Conform	informațiilor	obținute	prin	accesarea	site-ului		https://www.coe.int/en/web/
conventions/full-list/-/conventions/treaty/150.

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/150
https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/104


160 SCHIMBĂRILE CLIMATICE  
ȘI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA DREPTURILOR OMULUI

Convenția Europeană privind protecția mediului prin mijloace de drept 
penal297	are	ca	obiectiv	introducerea	sau	modificarea	normelor	de	drept	penal	
de	la	nivel	național,	în	scopul	descurajării	și	prevenirii	conduitei	dăunătoare.	
Prin	intermediul	dispozițiilor	sale,	Convenția	stabilește	drept	infracțiuni	o	serie	
de	fapte	comise	intenționat	sau	din	neglijență	atunci	când	acestea	cauzează	
sau	pot	provoca	daune	durabile	calității	aerului,	solului,	apei,	animalelor	sau	
plantelor,	sau	care	pot	produce	moartea	sau	rănirea	gravă	a	oricărei	persoane.	
Inovația	 juridică	 introdusă	 de	 Convenție	 constă	 în	 acordarea	 capacității	
pro	ce	suale	 active	 asociațiilor	 de	 protecție	 a	mediului	 care	 pot	 participa	 la	
procedurile	penale	având	ca	obiect	infracțiunile	reglementate	de	Convenție.	
În	 același	 sens,	 o	 altă	 noutate	 care	 rezultă	 din	 reglementările	 Convenției	
constă	în	definirea	conceptului	de	răspundere	penală	a	persoanelor	fizice	și	
juridice,	precum	și	specificarea	măsurilor	care	trebuie	adoptate	de	state	pentru	
a	permite	cooperarea	internațională	în	materie.298

Deși ambele organizații de la nivel european conștientizează miza abordării 
sistematice, prin documente juridice și programatice, a provocărilor conexe 
schimbărilor climatice, Uniunea Europeană oferă răspunsuri având un grad mai 
pronunțat de particularitate. Cu alte cuvinte, politicile și instrumentele adoptate 
sub egida Uniunii răspund punctual unor aspecte circumscrise schimbărilor 
climatice precum limitarea emisiei
gazelor cu efect de seră sau contracararea activităților/mijloacelor de 
transport poluante; de asemenea, în subsidiar, demersurile Uniunii Europene 
întreprinse în materie abordează problematici de mediu susceptibile a interfera 
cu problematica schimbărilor climatice (ne referim, în acest sens, mai ales 
la instrumentele juridice adoptate în domeniul asigurării calității apei și în 
domeniul protecției calității aerului). Prin comparație, normele Consiliului 
Europei au o arie de acțiune diferită, asumându-și ca obiect al reglementării 
aspecte care țin de protecția mediului. Deci, schimbările climatice nu sunt 
analizate ipso factum prin convențiile formulate de Consiliul Europei, acestea 
fiind abordate în subsidiar, în măsura în care sunt conectate cu probleme 
referitoare la protecția mediului. România a răspuns exigențelor formulate de 
standardele europene, implementând la nivelul cadrului juridic național atât 
norme și politici privitoare la protecția mediului cât și standarde proprii având 
ca obiect schimbările climatice.

297 Adoptată	la	data	de	4	noiembrie	1998	la	Strasbourg.	
298 Conform	informațiilor	obținute	prin	accesarea	site-ului	https://www.coe.int/en/web/
conventions/full-list/-/conventions/treaty/172.

https://www.coe.int/en/web/conventions/full-list/-/conventions/treaty/172
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Schimbările	climatice	antropogenice	din	țara	noastră	sunt	complexe	și	se	
manifestă	diferit	în	funcție	de	zone	și	regiuni	(urban-rural,	nord-sud,	centru,	
est-vest).

Evaluările	 și	 estimările	Grupului	 interguvernamental	 pentru	 schimbări	
climatice299	 aduc	 argumente	 științifice	cu	privire	la	încălzirea	globală	în	
cursul	acestui	secol.	Configurările	precipitațiilor	în	regiunea	de	pe	glob	unde	
este	situată	și	România	se	vor	modifica,	iar	noul	model	climatic	va	consta	în	
ierni	umede	și	veri	din	ce	în	ce	mai	uscate,	dominate	de	valuri	de	căldură,	în	
special	în	sud.	Se	estimează	o	creștere	ponderată	a	temperaturilor	minime,	
deci	 iernile	vor	fi	mai	blânde,	dar	lipsite	de	precipitații,	iar	temperaturile	
maxime	 la	 nivelul	 României	 vor	 crea	 disconfort	 tot	mai	mare,	 căldurile	
mari	și	verile	secetoase	prelungite	vor	reprezenta	un	potențial	risc	pentru	
sănătatea	umană,	mai	ales	în	zonele	urbane	cu	niveluri	ridicate	de	poluare,	
unde	și	gestionarea	eficientă	a	deșeurilor	rămâne	încă	problematică.	

În	ultimii	ani	au	avut	loc	tot	mai	des	fenomene	meteo	extreme,	furtuni,	
viituri	 și	 alunecări	 de	 teren	 ca	 urmare	 a	 defrișărilor,	 iar	 zona	 sudică	 în	
special	se	confruntă	tot	mai	frecvent	cu	ani	de	secetă	prelungită.	În	ultimul	
deceniu	fermierii	afectați	de	secetă	au	primit	despăgubiri	de	la	stat.	Valurile	
de	căldură	și	lipsa	precipitațiilor	contribuie	la	scăderea	debitului	râurilor	și	
la	secarea	lacurilor	–	cea	mai	recentă	fiind	secarea	lacului	Iezer	din	Călărași	
299 A	se	vedea	IPCC,	„Rezumat	pentru	factorii	de	decizie”,	O încălzire globală de 1,5°C. 
Un raport special al IPCC referitor la impactul încălzirii globale cu 1,5 °C peste nivelurile 
preindustriale și la direcțiile conexe de evoluție a emisiilor globale de gaze cu efect de 
seră, în contextul consolidării răspunsului global la amenințarea schimbărilor climatice, a 
dezvoltării durabile și a eforturilor de eradicare a sărăciei	(„Summary	for	Policymakers”, 
In: Global Warming of 1.5°C. An IPCC Special Report on the impacts of global warming of 
1.5°C above pre-industrial levels and related global greenhouse gas emission pathways, in 
the context of strengthening the global response to the threat of climate change, sustainable 
development, and efforts to eradicate poverty),	 In	 Press,	 2019,	 accesibil	 în	 format	 pdf	
în	 limba	 engleză	 la	 https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_ 
version_report_LR.pdf

https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/05/SR15_SPM_version_report_LR.pdf
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la	jumătatea	lunii	august	2020,	în	timpul	migrației	de	toamnă	a	păsărilor,	ca	
urmare	a	unei	secete	prelungite,	dar	și	a	defecțiunii	unui	stăvilar.	Societatea	
ornitologică	română	a	catalogat	acest	fenomen	drept	dezastru	ecologic.300 În 
perioada	migrației	păsărilor	lacul	oferea	adăpost	pentru	mai	mult	de	20.000	
de	specii	de	păsări	dintre	care	32	de	specii	protejate	în	Europa.	Aici	iernau	
și	gâștele	cu	gâtul	roșu	(cea	mai	periclitată	specie	din	lume),	care	sosesc	din	
ținuturile	arctice.

Lacul	 Iezer	 a	 fost	 declarat	 rezervație	 naturală	 și	 arie	 protejată	 prin	
Hotărârea	de	Guvern	nr.	2151	din	30	noiembrie	2004,	iar	din	iulie	2012	este	
protejat	de	Convenția	internațională	Ramsar301	ca	zonă	umedă	de	importanță	
internațională.	 Convenția	 semnată	 în	 orașul	 iranian	 Ransar	 este	 un	 tratat	
interguvernamental	global	care	stabilește	noțiunile	de	bază	pentru	gestionarea	
zonelor	umede	din	perspectivă	durabilă.	Până	în	prezent	este	singurul	acord	
de	mediu	din	lume	consacrat	unui	ecosistem	specific.	Statele	părți	la	acest	
tratat	se	angajează	să	protejeze	și	să	exploateze	zonele	umede	de	pe	teritoriile	
lor	 în	 mod	 sustenabil	 implementând	 măsuri	 de	 protecție	 prin	 cooperare	
națională	și	internațională.	

Accesul	la	apă	potabilă	și	salubritate	este	o	problemă	la	nivel	global,	acest	
drept	fiind	încălcat	în	zonele	cele	mai	vulnerabile	la	schimbări	climatice.	În 
România,	s-a	îmbunătățit	accesul	populației	la	canalizare	în	zonele	rurale	
comparativ	cu	anii	trecuți.	Conform	informațiilor	furnizate	de	către	Insitutul	
Național	de	Statistică,	în	anul	2018,	10.293.041	locuitori	aveau	locuinţele	
conectate	 la	 sistemele	 de	 canalizare.	Acest	 număr	 reprezintă	 52,7%	 din	
populaţia	rezidentă	a	României.	Au	fost	conectate	la	canalizare	cu	314.155	
persoane	mai	mult	 decât	 în	 anul	 2017.	Creșterile	 au	 fost	 determinate	 de	
racordarea	populației	la	rețelele	de	canalizare	nou	construite,	respectiv	de	
punerea	în	funcțiune	a	unor	stații	de	epurare	a	apelor	uzate.	Totuși	statisticile	
arată	că	mai	puțin	de	un	român	din	10	este	conectat	la	rețeua	de	canalizare.	
Cel	mai	redus	grad	de	racordare	la	canalizare	se	înregisrează	în	regiunile:	
Sud-Muntenia	(36,5%),	Nord-Est	(36,7%)	și	Sud-Vest	Oltenia	(38,8%).302.
     Rămâne	o	mare	discrepanță	între	rural	și	urban.	În	anul	2018,	populația	
orașelor	conectată	la	canalizare	a	reprezentat	89,5%	din	populația	rezidentă	
300 26	octombrie	2020	Știri	website	Societatea	Ornitologică	Română	https://www.sor.ro/

catastrofa-ecologica-lacul-iezer-calarasi-a-secat/
301 A	se	vedea	Convenția	asupra	zonelor	umede,	de	importanţă	internațională,	 în	special	
ca	habitat	al	păsărilor	acvatice,	Ramsar,	Iran	1971,	cu	modificările	aduse	prin	Protocolul	
din	1982	și	modificările	din	1987	și	1994,	în	format	pdf	la	https://www.ramsar.org/sites/
default/files/documents/library/current_convention_text_e.pdf
302 Date	publicate	de	Institutul	Național	de	Statistică,	27	iunie	2019.

https://www.ramsar.org/sites/default/files/documents/library/current_convention_text_e.pdf
https://www.sor.ro/catastrofa-ecologica-lacul-iezer-calarasi-a-secat/
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urbană	a	României.	În mediul	rural	9,9%	din	populația	rezidentă	rurală	a	
României	a	beneficiat	de	servicii	de	canalizare.303

Pentru	 a	 oferi	 protecție	 împotriva	 secetei,	 la	 începutul	 secolului	 trecut	
s-a	plantat	o	 rețea	de	perdele	 forestiere	care	 traversa	Bărăganul,	Dobrogea 
și	 ajungea	 în	Basarabia.	 Însă	 politicile	 agrare	 din	 ultimele	 decenii	 au	 dus 
la	defrișarea	acestora	pentru	obținerea	de	teren	agricol.	Perdelele	forestiere 
protejează	 solul	 de	 eroziune	 și	 culturile	 agricole	 de	 vânturi	 puternice, 
transportând	umiditatea	de	la	cursuri	de	apă	înspre	câmpuri	și	oferind	protecție 
faunei	 și	 florei	 sălbatice	 creând	 un	 microclimat	 benefic	 pentru	 acestea. 
Politici	agricole	nesustenabile,	defrișările	excesive,	încălzirea	globală,	lipsa 
precipitațiilor,	poluarea,	emisiile	de	dioxid	de	carbon	și	extinderea	spațiului 
urban	contribuie	la	modificarea	climei.	Odată	cu	modificările	aduse	Codului 
Silvic	prin	Legea	nr.	197	din	7	septembrie	2020304	se	vor	combate	mai	eficient 
defrișările	ilegale	și	se	va	limita	activitatea	infracțională	a	mafiei	pădurilor.

Conform	noului	Cod	Silvic	 furtul	 de	 arbori	 intră	 sub	 inciență	 penală,	
vechiculele	care	transportă	arbori	tăiați	ilegal	vor	fi	confiscate,	tăierile	la	ras	
vor	fi	interzise	în	rezervațiile	naturale,	avizul	de	transport	va	fi	obligatoriu	
și	pentru	rumeguș,	biomasă,	coaja	arborilor	și	orice	rest	de	lemn	(această	
prevedere	 este	 salutară	 deoarece	 împiedică	 tăierea	 unor	 cantități	mari	 de	
lemn	care	înainte	de	această	reglementare	era	mascată	prin	tocare	și	transfor-
mate	în	biomasă	sau	rumeguș),	lemnul	se	va	comercializa	ca	lemn	fasonat,	
iar	 limita	 pentru	 cantitatea	 de	 lemn	pe	 care	 o	 companie	 o	 poate	 procesa	
anual	e	stabilită	la	30%.	

Potrivit	 Institutului	 Național	 de	 Statistică	 în	 anul	 2018,	 proprietatea	
publică	reprezenta	64,3%	din	suprafaţa	totală	a	fondului	forestier	naţional,	
fiind	administrată	în	principal	de	către	Regia	Naţională	a	Pădurilor	–	Romsilva	
(75,3%),	iar	proprietatea	privată	reprezenta	35,7%,	fiind	administrată	în	cea	
mai	mare	 parte	 de	 structurile	 silvice	 private	 (95,6%).	Suprafaţa	 fondului	
forestier	 în	 proprietate	 privată	 are	 o	 tendinţă	 crescătoare,	 în	 defavoarea 
suprafeţei	 în	 proprietate	 publică,	 datorită	 continuării	 procesului	 de	 retro-
cedare	a	pădurilor”.305

303 Institutul	 Național	 de	 Statistică,	 Populația conectată la sistemele de canalizare și 
epurare a apelor uzate în anul 2019,	27/06/2019	https://insse.ro/cms/ro/tags/comunicat-
popula%C8%9Bia-conectat%C4%83-la-sistemele-de-canalizare-%C8%99i-epurare-
apelor-uzate
304 Pentru	modificarea	și	completarea	Legii	nr.	46/2008.	
305 A	se	vedea	Institutul	Național	de	Statistică,	Statistica Activităților din Silvicultură în 
anul 2018,	elaborată	în	2019,	disponibil	pe	https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/
publicatii/statistica_activitatilor_din_silvicultura_in_anul_2018.pdf

https://insse.ro/cms/sites/default/files/field/publicatii/statistica_activitatilor_din_silvicultura_in_anul_2018.pdf
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În	anul	2018,	s-au	recoltat	19.462	mii	metri	cubi	(volum	brut)	de	lemn,	
cu	1.146	mii	metri	cubi	mai	mult	faţă	de	anul	2017.306	În	ceea	ce	privește	
regenerarea	pădurilor,	Institutul	Național	de	Statistică	subliniază	că	în	anul	
2018	s-au	efectuat	lucrări	de	regenerare	a	pădurilor	pe	27.043	hectare,	cu	
2.462	hectare	mai	puţin	faţă	de	anul	2014.307

În	ceea	ce	privește	energia	durabilă,	 energia	eoliană	a	devenit	una	dintre	
sursele	de	 energie	 regenerabile	 folosite	pe	 scară	 largă	 în	România. Încă	din	 
anul	 2010	 a	 fost	 instalat	 în	 Dobrogea	 primul	 Parc	 eolian	 Fântânele–
Cogealac.308	 Parcul	 eolian	 CEZ,	 cel	 mai	 mare	 parc	 eolian	 pe	 uscat	 din	
Europa	 a	 produs	 în	 anul	 2016	 aproximativ	 11%	 din	 totalul	 cantităţii	 de	
energie	regenerabilă	necesar	statului	român	pentru	a	îndeplini	obiectivul	de	
20%	impus	de	Directiva	europeană	2009/28/CE.309

Parcurile	eoliene	sunt	concentrate	cu	precădere	în	Dobrogea	și	Moldova	
dar	potențialul	solar	al	României	este	răspândit	pe	tot	teritoriul	țării.	În anul 
2014	a	fost	pus	în	funcțiune	unul	dintre	cele	mai	mari	parcuri	fotovoltaice	
din	țară	(pe	bază	de	panouri	solare),	la	Ucea	de	Sus,	județul	Brașov.

Panouri	solare	au	fost	instalate	cu	succes	în	Mangalia,	Constanța,	Giurgiu	
și	Alba	Iulia.	Acestea	asigură	apa	caldă	pentru	uz	casnic	pe	perioada	de	vară	
și	parțial	pe	timp	de	iarnă.	Cu	fonduri	europene	au	fost	montate	9.500	de	
panouri	solare	pe	raza	comunei	Oșorhei.

Industria	 fotovoltaică	 are	un	 rol	 important	 în	dezvoltarea	României	 și	
este	o	bună	alternativă	la	utilizarea	combustibililor	fosili.

Fenomenele	meteorologice	extreme	au	efecte	negative	asupra	României	
generând	 pierderi	 economice	 în	 agricultură,	 îngreunând	 dezvoltarea	 ru-
rală,	 afectând	 transportul,	 alimentarea	 cu	 energie	 și	 gospodărirea	 apei.	
În	 contextul	 încălzirii	 globale,	 reducerea	 emisilor	 GES	 și	 adaptarea	 la	
schimbările	climatice	reprezintă	priorități	pentru	țara	noastră.	Acest	 lucru	
se	reflectă	în	politicile	și	strategiile	de	mediu	elaborate	la	nivel	național.
306 Ibidem.
307 Ibidem.
308 A	 se	 vedea	 revista	 Economica,	 22	 noiembrie	 2012,	 online	 https://www.economica. 
net/parcul-eolian-fantanele-cogealac-al-cez-a-fost-finalizat-si-a-intrat-in-faza-de-
testare_39261.html
309 A	 se	 vedea	 revista	 Economica,	 7	 februarie	 2018,	 online	 https://www.economica.net/
parcul-eolian-cez-din-constanta-cel-mai-mare-parc-eolian-pe-uscat-din-europa-a-produs-
anul-trecut-1-323-gwh_149694.html

https://www.economica.net/parcul-eolian-cez-din-constanta-cel-mai-mare-parc-eolian-pe-uscat-din-europa-a-produs-anul-trecut-1-323-gwh_149694.html
https://www.economica.net/parcul-eolian-fantanele-cogealac-al-cez-a-fost-finalizat-si-a-intrat-in-faza-de-testare_39261.html
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În	anul	2013	România,	prin	intermediul	Miniserului	Mediului,	a	semnat	
un	Acord	cu	Banca	Mondială	pentru	servicii	de	consultanță310	în	elaborarea	
de	 ținte	 și	 politici	 de	 acțiune	 climatică.	Astfel,	 Banca	Mondială	 a	 oferit	
sprijin	consultativ	României	în	vederea	îndeplinirii	angajamentelor	asumate	
pentru	prevenirea	și	combaterea	schimbărilor	climatice	și	 reducerea	emi-
siilor	 de	 carbon.	 Guvernul	 României	 a	 elaborat	 în	 anul	 2015	 Strategia	
Naţională	privind	Schimbările	Climatice,	care	ulterior	a	fost	extinsă	până	în	
anul	2050,	păstrând	ca	referințe	majore	anii	2020	și	2030.

Strategia	națională	privind	schimbările	climatice	și	creșterea	economică	
bazată	pe	 emisii	 reduse	de	 carbon	pentru	perioada	2016-2020311 propune 
politici	naţionale	cuprinzătoare	privind	schimbările	climatice	şi	dezvoltarea	
verde	cu	emisii	 reduse	de	carbon.	Documentul	este	 rezultatul	colaborării	
dintre	echipa	de	experţi	ai	Băncii	Mondiale,	oficiali	ai	Guvernului	României	
şi	 experți	 în	domeniul	climatic.	Această	Strategie	a	actualizat	 și	 redefinit	
Strategia	 națională	 privind	 Schimbările	 Climatice	 2013-2020,	 acoperind	
perioada	din	prezent	până	în	anul	2030	şi	trasând	căile	de	acțiune	climatică	
pentru	anul	2050.	

În	vederea	combaterii	și	gestionării	schimbărilor	climatice,	dar	și	a	adap-
tării	la	acestea,	România	a	formulat	proiectul	Planului național integrat 
în domeniul energiei și schimbărilor climatice pentru perioada 2021-
2030.	Analizând	proiectul	 în	anul	2019,	Comisia	Europeană	a	adresat	10	
recomandări	 care	 să	 fie	 luate	 în	 considerare	 în	 redactarea	 planului	 final.	
În	analiza	din	anul	2019 Comisia	sublinia	în	document	o	serie	de	exemple	
de	bune	practici	în	România	legate	de	realizarea	Pactului	Verde	European	
(European	 Green	 Deal)312,	 cu	 precădere	 promovarea	 fermelor	 bio	 și	
reducerea	folosirii	fertilizatorilor.
310 A	se	vedea	Acordul	pentru	servicii	de	consultanță	încheiat	între	Ministerul	Mediului	și	
Schimbărilor	Climatice	și	Banca	Internațională	pentru	Reconstrucție	și	Dezvoltare	–	Proiect	
cofinanţat	 din	 Fondul	 European	 de	 Dezvoltare	 Regională	 prin	 Programul	 Operaţional	
Asistenţă	tehnică	2007-2013.
311 A	se	vedea	Strategia națională privind schimbările climatice și creșterea economică 
bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016-2020,	document	disponibil	pe	
http://mmediu.ro/app/webroot/uploads/files/Strategia-Nationala-pe-Schimbari-Climatice-	
2013-2020.pdf 
312 COM(2019)	640	final,	Comunicare	a	Comisiei	către	Parlamentul	European,	Consiliul	
European,	 Consiliu,	 Comitetul	 Economic	 și	 Social	 European	 și	 Comitetul	 Regiunilor,	
Pactul	 Ecologic	 European,	 11.12.2019,	 disponibilă	 pe	 https://eur-lex.europa.eu/resource. 
html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF

https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:b828d165-1c22-11ea-8c1f-01aa75ed71a1.0020.02/DOC_1&format=PDF
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Notă:	În	ceea	ce	privește	Pactul	Verde	European	trebuie	menționat	că	acesta	a	
fost	analizat	în	cadrul	întrunirii	Consiliului	Director	al	Confe	derației	Europene	a	
Cultivatorilor	de	Porumb	(CEPM).	Producătorii	de	porumb	susțin	că	porumbul	are	
capacitatea	de	a	stoca	în	sol	carbon,	de	a	furniza	energie	curată	(biocombustibil,	
biogaz)	și	că	prin	strategiile	„de	la	fermă	la	consumator”	și	„Biodiversitate	2030”	
propun	renunțarea	la	această	cultură.	Pactul	propune	reducerea	cu	50%	a	cantității	
de	produse	fitosanitare	și	eliminarea	cu	20%	a	consumului	de	 îngrășăminte,	 iar	
agricultura	organică	să	ajungă	la	25%	din	total.	Producătorii	de	porumb	sunt	de	
părere	că	aceste	strategii	vor	provoca	pierderi	uriașe	de	producție	în	Europa,	ceea	
ce	se	va	solda	cu	importuri	masive	de	produse	pentru	producerea	cărora	este	posibil	
să	se	fi	folosit	metode	și	tehnologii	interzise	în	UE.

În	 urma	 recomandărilor	 Comisiei	 Europene	 din	 18	 iunie,	 2019313 cu 
privire	 la	 proiectul	 de	 strategie,	 Planul	 național	 integrat	 pentru	 energie	
și	 schimbări	 climatice	 al	 României	 pentru	 perioada	 2021-2030,314	 a	 fost	
revizuit	și	reactualizat	conform	recomandărilor.	Varianta	finală	a	Planului	
național	 integrat	 în	 domeniul	 energiei	 și	 schimbărilor	 climatice	 2021-
2030	a	fost	înaintată	Comisiei	în	aprilie	2020.	Planul	național	se	axează	pe	
dimensiunile	principale	 ale	Strategiei	Uniunii	Energetice	 a	UE,	 constând	
în	 5	 piloni:	 securitate	 energetică,	 decarbonare,	 eficiență	 energetică,	 piața	
internă	a	energiei	și	cercetare,	inovare	și	comptetitivitate315. 

În octombrie 2020 ca urmare a analizării Planului național final, 
Comisia a formulat următoarele recomandări316: 

1. Emisia gazelor cu efect de seră

Comisia	precizează	că	în	Planul	național	integrat	al	României	se	stabilește
pentru	anul	2030	un	obiectiv	de	-2%	pentru	reducerea	gazelor	cu	efect	de	
seră,	 în	conformitate	cu	stabilirea	 țintei	naționale	de	 reducere	a	emisiilor	
313 Recomandarea	Comisiei	din	18	iunie	2019	privind	proiectul	de	plan	național	in	te	grat	
privind	 energia	 și	 clima	 al	 României	 pentru	 perioada	 2021-2030,	 2019/C	 297/23,	
disponibilă 
pe https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0903(23)	
&from=EN 
314 Ibidem.
315 A	 se	 vedea	 Planul	Național	 Integrat	 în	 domeniul	 Energiei	 și	 Schimbărilor	Climatice	
2021-2030,	20	aprilie	2020	https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ro_ 
final_necp_main_ro.pdf
316 SWD(2020)	922	final,	Document	de	 lucru	al	serviciilor	Comisiei:	Evaluarea	planului	
național	final	privind	energia	și	clima	al	României,	disponibil	pe	https://ec.europa.eu/
transparency/regdoc/rep/10102/2020/RO/SWD-2020-922-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF

https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2020/RO/SWD-2020-922-F1-RO-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/ro_final_necp_main_ro.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019H0903(23)%20&from=EN
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până	în	anul	2030.	Comisia	subliniază	că	Planul	nu	ia	în	considerare	dacă	
depășirea	țintei	ar	putea	fi	rentabilă	dacă	alocările	de	emisii	ar	fi	transferate	
către	 alte	 state	 membre	 și	 nu	 precizează	 aspecte	 despre	 flexibilitatea	 și	
schimbarea	utilizării	terenului	și	silvicultură.

2. Eficiența energetică 

Comisia	subliniază	că	România	a	crescut	nivelul	proiectat	al	contribuției	
sale	naționale	la	obiectivul	UE	pentru	anul	2030	în	comparație	cu	varianta	
anterioară	a	Planului	integrat,	dar,	în	ceea	ce	privește	contribuția	sa	pentru	
consumul	de	energie	primară,	 ținta	este	 încă	 scăzută.	Se	 remarcă	 în	plan	
pozitiv	 faptul	 că	 planul	 include	 informații	 utile	 cu	 privire	 la	 renovarea	
clădirilor	și	 intenția	de	a	depăși	cu	3-4%	rata	de	renovare.	Este	așteptată	
o	strategie	de	renovare	pe	termen	lung	din	partea	României	cu	măsuri	de	
îmbunătățire	a	eficienței	energetice,	reducerea	emisiilor	și	creșterea	ponderii	
energiei regenerabile.

3. Energie regenerabilă

Contribuția	 energiei	 regenerabile	 a	României	 la	 obiectivul	UE	 pentru	
2030	 este	 de	 30,7%	 din	 valoarea	 brută	 a	 consumului	 de	 energie	 în	 anul	
2030.	Comisia	subliniază	că	aceasta	este	sub	ponderea	de	34%	care	rezultă	
din	anexa	II	la	Regulamentul	(UE)	2018/1999	privind	guvernanța	uniunii	
energetice	și	a	acțiunilor	climatice.	

4. Securitatea energetică 

În	această	privință	Comisia	evidențiază	că	România	a	abordat	 în	mare	
măsură	 recomandarea	 din	 anul	 2019	 de	 a	 specifica	măsurile	 care	 susțin	
obiectivele	 relevante.	 Planul	 final	 conține	 obiective	 mai	 stricte	 pentru	
dependența	de	energie	în	anul	2030.	Se	apreciază	că	în	Plan	sunt	stabilite	
obiective	mai	clare	pentru	diversificarea	surselor,	adică	obiective	de	energie	
regenerabilă	și	eficiență	energetică,	iar	planul	include	luarea	în	considerare	
a	tranziției	de	la	cărbune	la	surse	curate	de	energie.	

5. Piața internă de energie 

În	domeniul	pieței	interne	de	energie,	Planul	final	al	României	include	
obiective	și	măsuri	politice	suplimentare:	măsuri	pentru	a	asigura	participarea	
nediscriminatorie	a	noilor	participanți	la	piață	și	diferite	surse	de	flexibilitate	
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pe	toate	piețele	de	energie.	De	asemenea,	Comisia	apreciază	că	România	a	
prezentat	un	angajament	(cu	un	calendar	clar)	pentru	liberalizarea	piețelor	
de	 gaze	 și	 electricitate.	Nivelul	 de	 interconectare	 planificat	 până	 în	 anul	
2030	 este	 15,4%.	 Planul	 național	 enumeră	 proiectele	 actuale	 de	 interes	
comun	care	vor	crește	interconectivitatea.

6. Cercetare, inovație, competitivitate

Comisia	este	de	părere	că	România	nu	a	abordat	conform	recomandării	
din	anul	2019	clarificarea	obiectivelor	naționale	și	a	obiectivelor	de	finanțare.	
Planul	final	identifică	domeniile	relevante	în	care	sunt	necesare	eforturi	de	
cercetare	și	inovare	până	în	anul	2027.	În	ceea	ce	privește	competitivitatea,	
Planul	conține	un	obiectiv	calitativ:	înlocuirea	gazelor	naturale	cu	hidrogen	
și	stimularea	investițiilor	în	industria	producătoare	de	echipamente	pentru	
surse	regenerabile	și	electromobilitate.	Se	recomandă	o	cronologie	specifică	
și	politici	concrete	pentru	perioada	ulterioară	anului	2020.

7. Consolidarea cooperării regionale

În	 această	 privință	 Comisia	 apreciază	 că	 România	 a	 îndeplinit	 parțial	
recomandările,	deoarece	Planul	național	menționează	puține	 inițiative	con-
crete,	în	special	proiecte	de	interes	comun.	La	punctul	cooperării	regionale	
cu	statele	membre	în	privința	energiei	regenerabile	și	a	securității	energetice	
Planul	final	nu	este	modificat	față	de	versiunea	sa	anterioară.	România	este	
încurajată	să	se	implice	la	nivel	guvernamental	în	dialogurile	la	toate	nivelurile	
privind	clima	și	energia,	să	colaboreze	cu	autoritățile	locale	și	regionale,	cu	
comunitatea	 de	 afaceri,	 cu	 investitorii	 și	 cu	 societatea	 civilă	 și	 să	 dezbată	
scenariile	cele	mai	plauzibile	și	eficiente	pentru	acțiuni	climatice	viitoare.

8. Necesitatea investițiilor 

Comisia	 apreciază	 că	 în	 această	 privință	 România	 a	 abordat	 parțial	
recomandarea	 privind	 nevoile	 și	 mecanismele	 de	 investiții	 și	 sursele	 de	
finan	țare	pentru	utilizarea	acestora.	Informațiile	sunt	semnificativ	mai	cu-
prin	zătoare	decât	 în	proiectul	de	plan,	dar	 rămân	unele	 lacune	 în	nevoile	
de	 investiții.	 Comisia	 este	 de	 părere	 că	 există	 încă	 un	 dezechilibru	 între	
zone	pentru	anumite	sectoare	precum	renovare,	proiecte	de	infrastructură,	
investiții	în	energie	și	transporturi.	Pentru	unele	zone	necesitățile	de	investiții	
sunt	clar	identificate,	dar	pentru	altele	sunt	menționate	la	modul	general.	Ar	
trebui	abordată	și	mobilizarea	surselor	private	de	investiții.
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9. Planuri privind eliminarea treptată a subvențiilor pentru energie dăună-
toare mediului

Comisia	apreciază	faptul	că	România	a	adoptat	legislație	pentru	a	crea	o	
nouă	comisie	însărcinată	cu	elaborarea	unei	strategii	de	eliminare	a	acestor	
subvenții,	dar	subvențiile	nu	sunt	specificate.	Planul	oferă	o	descriere	gene-
rală	 privind	 subvențiile	 energetice	 pentru	 atenuarea	 sărăciei	 energetice,	
încălzirea	și	închiderea	minelor	de	cărbune.	Se	apreciază	faptul	că	Planul	
raportează	despre	acțiunile	și	măsurile	de	eliminare	treptată	a	subvențiilor	
pentru	combustibilii	fosili	și	face	referire	la	închiderea	minelor	de	cărbuni	
necompetitive	din	punct	de	vedere	economic.

10. Sărăcia energetică

Referindu-se	 la	 recomandarea	din	anul	2019	cu	privire	 la	acest	punct,	
Comisia	 încurajează	 România	 să	 abordeze	 sărăcia	 energetică	 oferind	 o	
evaluare	detaliată	 a	numărului	 estimat	de	gospodării	 sărace	din	punct	de	
vedere	 energetic	 și	 stabilirea	 unui	 obiectiv	 orientativ	 pentru	 remedierea	
acestei	situații.	Sunt	necesare	măsuri	 legislative	și	de	 reglementare	clare,	
pre	cum	și	un	calendar	detaliat	al	implementării	pe	perioada	2021-2030.

11. Analiza calității aerului

Comisia	apreciază	că	recomandările	au	fost	îndeplinite	parțial.	Reducerea	
emisiilor	de	gaze	cu	efect	de	seră	este	recunoscută	de	România	ca	obiectiv	
în	politicile	de	mediu,	iar	o	serie	de	măsuri	destinate	să	îmbunătățească	efi-
ciența	energetică	și	să	reducă	folosirea	combustibililor	fosili	vor	contribui	
pozitiv	la	reducerea	emisiilor.	Comisia	recomandă	o	analiză	a	interacțiunilor	
dintre	calitatea	aerului	și	politicile	privind	emisiile	de	dioxid	de	carbon	în	
atmosferă.

12. Tranziție justă și echitabilă la energie durabilă

În	această	privință,	Comisia	recomandă	ca	România	să	își	consolideze	
analiza	pentru	realizarea	unei	tranziții	juste	și	echitabile	la	energie	durabilă.	
Aceasta	ar	 trebui	să	conțină	detalii	cu	privire	 la	 impactul	acestei	 tranziții	
asupra	forței	de	muncă	în	special	în	regiunile	miniere	(Hunedoara	și	Gorj), 
și	informații	cu	privire	la	măsurile	de	atenuare	propuse.	
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Recomandare specială a Comisiei cu privire la redresarea post-COVID-19

Din	cauza	crizei	provocate	de	pandemia	COVID-19	au	 fost	 formulate	
recomandări	specifice	pentru	fiecare	țară	în	vederea	relansării	economice.	
Aceste	recomandări	se	axează	pe	inițierea	unor	proiecte	de	investiții	publice,	
precum	și	pe	reforme	în	domeniul	digital	și	cel	al	economiei	verzi.

Recomandarea	pentru	România317	în	acest	context	se	referă	la	transportul	
durabil,	infrastructura	de	servicii	digitale,	producția	și	utilizarea	energiei	în	
mod	nepoluant	și	eficient,	precum	și	la	infrastructura	de	mediu,	inclusiv	în	
regiunile carbonifere.

În	această	recomandare	se	subliniază	faptul	că	România,	în	implementarea	
Planului	 național	 integrat	 în	 domeniul	 energiei	 și	 schimbărilor	 climatice	
2021-2030,	 va	 trebui	 să	 ia	 în	 considerare	 reconstrucția	 post-COVID-19.	
Prezentul	Plan	național	integrat	trebuie	să	constituie	pentru	România	o	bază	
solidă	pentru	elaborarea	planului	său	național	de	redresare	și	reziliență	și	
pentru	atingerea	obiectivului	Pactului	Verde	European.	Comisia	recomandă	
ca	atunci	când	va	elabora	Planul	național	de	redresare	și	reconstrucție	post-
COVID-19,	România	 să	 ia	 în	 considerare	următoarele	măsuri	 și	 reforme	
privind	clima	și	energia:	măsuri	care	stimulează	generarea	de	energie	rege-
nerabilă;	măsuri	care	vizează	promovarea	renovării	clădirilor	și	a	eficienței	
energetice	a	rețelelor	de	termoficare;	măsuri	de	îmbunătățire	a	infrastructurii	
de	 transport,	 inclusiv	 reformarea	agențiilor	de	 transport;	măsuri	de	 intro-
ducere	treptată	a	impozitării	ecologice	și	a	bugetării	ecologice.	

Măsurile	specificate	în	recomandare	au	caracter	orientativ	cu	scopul	de	a	
sprijini	elaborarea	Planului	național	de	redresare	și	reziliență	post-COVID-19.

Evaluarea din anul 2019318 a punerii în aplicare a politicilor de mediu 
ale UE Raport de țară – ROMÂNIA 

Comisia	Europeană	a	lansat	în	anul	2016	un	nou	mecanism	de	evaluare	a	
implementării	legislației	de	mediu	a	Uniunii	Europene	(UE)	în	statele	membre.	
Astfel	de	rapoarte	se	întocmesc,	pentru	fiecare	stat	membru,	o	dată	la	doi	ani.
317 COM(2020)	 523	 final,	 Recomandarea	 Consiliului	 privind	 Programul	 național	 de	
reformă	al	României	pentru	2020	și	care	include	un	aviz	al	Consiliului	privind	Programul	
de	 convergență	 al	 României	 pentru	 2020,	 document	 disponibil	 pe	 https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0523&from=EN
318 SWD(2019)	130	final,	Document	de	lucru	a	serviciilor	Comisiei,	Evaluarea	din	2019	a	
punerii	în	aplicare	a	politicilor	de	mediu	ale	UE.	Raport	de	țară	–	ROMÂNIA	care	însoțește	
Comunicare	 a	 Comisiei	 către	 Parlamentul	 European,	 Consiliu,	 Comitetul	 Economic	
și	 Social	 European	 și	 Comitetul	Regiunilor	 Evaluarea	 din	 2019	 a	 punerii	 în	 aplicare	 a	
politicilor	 de	 mediu:	 o	 Europă	 care	 își	 protejează	 cetățenii	 și	 sporește	 calitatea	 vieții	
acestora,	https://ec.europa.eu/environment/eir/pdf/report_ro_ro.pdf	

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52020DC0523&from=EN
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Primul	 raport	de	 evaluare	a	 fost	publicat	 în	martie	2017,	 iar	 cel	de-al	
doilea	în	aprilie	2019.

Scopul	unor	astfel	de	rapoarte	este	o	mai	bună	implementare	a	legislației	
de	 mediu	 a	 UE	 de	 către	 statele	 membre,	 precum	 și	 conștientizarea,	
informarea	și	 implicarea	publicului	 în	problemele	privind	mediul.	Aceste	
rapoarte	nu	înlocuiesc	instrumentele	specifice	pentru	controlul	respectării	
obligațiilor	de	mediu	prevăzute	în	dreptul	Uniunii	Europene.

Au	 fost	 selectate	 principalele	 puncte	 care	 necesită	 un	mai	mare	 efort	
de	intervenție	luându-se	în	considerare	anumiți	factori,	dintre	care	cei	mai	
importanți	 sunt	 importanța	 și	 efectele	 benefice	 ale	 punerii	 în	 aplicare	 a	
politicilor	de	mediu,	posibilul	impact	al	nerespectării	obligațiilor	de	mediu	
asupra	calității	vieții	cetățenilor,	precum	și	anumite	piedici	sau	întârzieri	în	
atingerea	obiectivelor	propuse.

Această	evaluare	evidențiază	atât	progresele	înregistrate	de	la	evaluarea	
din	anul	2017,	cât	și	o	serie	de	dificultăți	de	punere	în	aplicare	a	politicilor	
și	legislației	de	mediu	UE	de	către	România.

Evaluarea	 și	 recomandările	 urmăresc	 îmbunătățirea	 conformării	 cu	
legislația	UE	privind	deșeurile	 și	 apele	uzate	urbane	 în	vederea	 atingerii	
țintelor	UE,	în	contextul	apropierii	termenelor	finale	prevăzute	în	Tratatul	
de	aderare	a	României	și	 îmbunătățirea	coordonării	și	consolidarea	capa-
cității	administrative	a	autorităților	și	a	agențiilor	 implicate	 în	punerea	 în	
aplicare	a	legislației	UE,	în	special în	ceea	ce	privește gestionarea	apelor	și	
a	deșeurilor	și	protecția	și	gestionarea	siturilor	Natura	2000.	

Deși	s-au	înregistrat	progrese	în	soluționarea	problemelor	de	mediu	după	
Evaluarea	 din	 anul	 2017,	 Evaluarea	 din	 anul	 2019	 arată	 că	 gestionarea 
deșeurilor	rămâne	o	provocare	majoră	pentru	România.

România	a	adoptat	planul	național	de	gestionare	a	deșeurilor	în	decembrie	
2017,	 dar	 reciclarea	 și	 utilizarea	 eficientă	 a	 resurselor	 rămân	 la	 niveluri	
scăzute.

În	Raportul	de	alertă	timpurie	al	Comisiei	din	2018	privind	gestionarea	
deșeurilor319,	 Comisia	 a	 menționat	 România	 printre	 statele	membre	 care	
riscă	să	nu	își	îndeplinească	obiectivul	de	reciclare	a	deșeurilor	municipale	
319 COM(2018)	 656	 final,	 Raport	 al	 Comisiei	 către	 Parlamentul	 European,	 Consiliu,	
Comitetul	Economic	 și	Social	European	 și	Comitetul	Regiunilor	 referitor	 la	punerea	 în	
aplicare	a	legislației	UE	privind	deșeurile,	care	include	raportul	de	alertă	timpurie	destinat	
statelor	 membre	 expuse	 riscului	 de	 a	 nu	 îndeplini	 obiectivul	 privind	 pregătirea	 pentru	
reutilizarea/reciclarea	deșeurilor	municipale	stabilit	pentru	2020	https://eur-lex.europa.eu/
legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0656&from=EN

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52018DC0656&from=EN


172 SCHIMBĂRILE CLIMATICE  
ȘI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA DREPTURILOR OMULUI

în	proporție	de	50%	stabilit	pentru	2020.	România	ar	putea	să	se	confrunte	
cu	probleme	în	capacitatea	de	depozitare	a	deșeurilor.	Rata	de	reciclare	a	
deșeurilor	a	stagnat	din	2013.	Recomandările	pe	această	temă	sunt	menite	
să	 sprijine	 România	 în	 eliminarea	 lacunelor	 de	 implementare	 a	 planului	
național	de	gestionare	a	deșeurilor.	

Economia	circulară	verde	rămâne	slab	dezvoltată,	deși	există	potențial	
în	acest	domeniu.

În	ceea	ce	privește	calitatea	apei, România	face	eforturi	pentru	punerea	
în	 aplicare	 a	 Directivei	 UE	 privind	 tratarea	 apelor	 urbane	 reziduale	 și	
pentru	 ameliorarea	 cantității	 și	 calității	 apei	 potabile,	 dar	 trebuie	 să	 își	
îmbunătățească	în	continuare	politica	în	acest	domeniu	în	conformitate	cu	
Directiva-cadru	a	UE	privind	apa320. 

În	evaluare	se	arată	că	în	ceea	ce	privește	conservarea	naturii,	în	România,	
rețeaua	Natura	 2000	 pare	 să	 fie	 afectată	 de	 lipsa	 unui	 cadru	 adecvat	 de	
capacitate	administrativă	și	de	deficitul	de	cunoștințe	și	date	actualizate.	

Se	 apreciază	 că	 încă	 există	 o	 calitate	 slabă	 a	 aerului	 în	 România.	
Principalele	surse	de	poluare	a	aerului	provin	din	sectorul	 transporturilor	
și	din	cel	al	energiei,	în	special	din	utilizarea	combustibililor	fosili/solizi	în	
gospodării.	

Se	concluzionează	că	România	ar	putea	înregistra	progrese	semnificative	
în	vederea	soluționării	acestei	probleme	prin:	(i)	restructurarea	sistemului	
energetic	 și	 a	 sistemului	 de	 încălzire	 a	 gospodăriilor	 (prin	 favorizarea	
integrării	 surselor	 regenerabile	 și	 trecerea	 la	 gaze	 naturale,	 la	 încălzirea	
centralizată	și	la	controlul	poluării),	(ii)	măsuri	de	trafic	și	(iii)	alte	măsuri	
de	control	și	prevenire	a	poluării.	

În	Evaluarea	pe	anul	2019	se	arată	că	România	se	bazează	în	continuare	
într-o	măsură	considerabilă	pe	 fondurile	 și	 oportunitățile	de	 creditare	 ale	
UE	și	că	trebuie	absorbite	fonduri	europene	pentru	priorități	de	mediu.

Totodată,	sunt	evidențiate	și	exemple de bune practici pentru România 
precum lansarea	 mai	 multor	 inițiative	 privind	 infrastructura	 verde.	 Un	
bun	exemplu	este	proiectul	LIFE	„Connect	Carpathians”	–	Îmbunătățirea	
conectivității	 populațiilor	 de	 urs	 și	 lup	 cu	 ajutorul	 unei	 rețele	 regionale	
de	 situri	 NATURA	 2000	 în	 România.	 Proiectul,	 care	 s-a	 desfășurat	 în	
perioada	 septembrie	 2013–februarie	 2019,	 a	 avut	 ca	 scop	 crearea	 unui	
320 Directiva	 2000/60/CE	 a	 Parlamentului	 European	 și	 a	 Consiliului	 din	 23	 octombrie	
2000	de	stabilire	a	unui	cadru	de	politică	comunitară	 în	domeniul	apei,	Jurnalul	Oficial	
al	 Uniunii	 Europene	 15/Vol.6	 din	 22.12.	 2000,	 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0060&from=RO

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32000L0060&from=RO
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coridor	ecologic	în	vestul	României.	Rețeaua	de	situri	Natura	2000	a	acestui	
Coridor	se	întinde	între	Munții	Apuseni	și	Carpații	Meridionali	și	reprezintă	
singura	rută	prin	care	unele	specii	emblematice,	precum	ursul	și	lupul,	se	
pot	deplasa	între	cele	două	zone.

Gestionarea deșeurilor

Se	precizează	că	în	anul	2017	s-a	încheiat	perioada	de	tranziție	acordată	
României	prin	Tratatul	de	aderare	pentru	punerea	în	aplicare	a	Directivei	
privind	depozitele	de	deșeuri.	În	Evaluare	se	menționează	că	România	va	
trebui	 să	 închidă	 și,	 de	 asemenea,	 să	 reabiliteze	 101	 depozite	 de	 deșeuri	
neconforme,	 în	 temeiul	 articolului	 13	 din	Directiva	 1999/31/CE.	 Se	mai	
subliniază	și	că,	având	în	vedere	volumul	mare	de	deșeuri	care	sunt	depozitate,	
România	 ar	 putea	 să	 se	 confrunte	 cu	 o	 gravă	 problemă	 de	 capacitate	 de	
depozitare	 existând	 riscul	 de	 încălca	 legislația	 privind	deșeurile.	Rata	de	
reciclare	a	deșeurilor	a	stagnat	din	anul	2013.	La	gestionarea	deșeurilor	se	
face	referire	și	în	recomandările	Comisiei	din	anul	2020	(mai	sus	menționate)	
privind	Planul	final	național	integrat	în	domeniul	energiei	și	schimbărilor	
climatice	2021-2030.

Și	această	evaluare	a	propus	recomandări	specifice	la	nivel	de	țară,	menite	
să	ajute	România	să	elimine	lacunele	în	materie	de	punere	în	aplicare.	

În	contextul	problematicii	gestionării	deșeurilor	la	nivel	UE	este	important	
de	menționat	că	după	cea	de-a	24-a	Conferință	a	Părților	privind	Convenția-
cadru	privind	schimbărilor	climatice,	în	perioada	29	aprilie	–	10	mai	2019	au	
avut	loc	și	întâlnirile	celei	de-a	14-a	Conferinţe	a	Părţilor	la	Convenţia	de	la	
Basel	privind	controlul	transportului	peste	frontiere	a	deşeurilor	periculoase	
şi	al	eliminării	acestora,	celei	de-a	9-a	Conferinţe	a	Părţilor	 la	Convenţia	
de	 la	 Stockholm	privind	 poluanţii	 organici	 persistenţi	 şi	 a	 celei	 de-a	 9-a	
Conferinţe	 a	Părţilor	 la	Convenţia	de	 la	Rotterdam	privind	procedura	de	
consimțământ	prealabil	în	cunoștință	de	cauză,	aplicabilă	anumitor	produși	
chimici	periculoși	și	pesticide	care	fac	obiectul	comerțului	internațional.	La	
conferințe	au	fost	prezente	state	părţi	la	aceste	Convenţii,	dar	şi	state	care	
intenționează	să	adere	la	acestea,	organizaţii	internaţionale	precum	UNEP,	
UNIDO,	UNDP	şi	ONG-uri	internaţionale.	

Deținând	în	acea	perioadă	Președinția	Consiliului	UE,	România	a	asigurat	
coordonarea	poziției	comune	a	celor	28	de	State	Membre	privind	gestionarea	
deșeurilor,	poluanților	organici	și	a	produselor	chimice	periculoase	pentru	
sănătate.	Tema	 principală	 a	 întâlnirilor	 a	 fost	 „O	 planetă	 curată,	 oameni	
sănătoși:	o	bună	gestionare	a	deșeurilor	și	a	substanțelor	chimice”.	
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Raportul	 Comisiei	 Euopene	 bazat	 și	 pe	 sondaje	 ale	 unor	 grupuri	 de	
cercetare	de	piață	arată	că	tocmai	la	acest	subiect	al	unei	mai	bune	gestionări	
a	deșeurilor,	mai	sunt	încă	foarte	multe	de	făcut,	și	României	i	se	recomandă	
îmbunătățirea	conformării	cu	legislația	UE	privind	deșeurile	și	apele	uzate	
urbane	pentru	atingerea	țintelor	UE	până	la	 termenele	finale	prevăzute	în	
Tratatul	de	aderare.	

 Combaterea încălzirii globale și a emisiilor de gazelor cu efect de seră, 
componente ale gestionării schimbărilor climatice

După	 Ratificarea	Acordului	 de	 la	 Paris	 la	 5	 octombrie	 2016,	 UE	 s-a	
angajat	 să	 întreprindă	 acțiuni	 ambițioase	pentru	 combaterea	 schimbărilor	
climatice.	Obiectivele	UE	constau	în	reducerea	emisiilor	de	gaze	cu	efect	
de	 seră	 (GES)	 cu	20	%	până	 în	 anul	 2020	 și	 cu	 cel	 puțin	 40	%	până	 în	
anul	2030,	în	comparație	cu	anul	1990.	Ca	obiectiv	pe	termen	lung,	UE	își	
propune	să	își	reducă	emisiile	de	gaze	cu	80-95	%	până	în	anul	2050.	

Strategia	națională	privind	schimbările	climatice	și	creșterea	economică	
bazată	 pe	 emisii	 reduse	de	dioxid	de	 carbon	 și	 planul	 de	 acțiune	 aferent	
pezintă	 fiecare	 sector	 de	 acțiune	 climatică	 în	 parte,	 cu	 componentele	 de	
adaptare	distincte.	Sectoarele	vizate	sunt:	agricultura	și	dezvoltarea	rurală,	
re	sursele	 de	 apă,	 infrastructura	 și	 urbanismul,	 transporturile,	 industria,	
ener	gia,	turismul,	silvicultura,	biodiversitatea,	educația	și	sensibilizarea	pu-
blicului,	asigurările,	sănătatea	publică	și	serviciile	de	intervenție	în	situații	
de	urgență.	

Este	evidențiată	inițiativa	lăudabilă,	Convenția	primarilor	din	anul	2030	
la	care	au	aderat	și	orașe	din	România	–	un	proiect	ambițios	care	vizează	
atât	atenuarea,	cât	și	adaptarea	climatică.	Semnatarii	Convenției	trebuie	să	
elaboreze,	în	primii	doi	ani	de	la	aderare,	un	plan	de	acțiune	privind	energia	
durabilă	și	clima,	cu	scopul	de	a	reduce	emisiile	de	CO2	cu	40	%	până	în	
anul	2030	și	de	a	spori	reziliența	la	schimbările	climatice.â

Natura și biodiversitatea. Protejarea și conservarea capitalului natural

Strategia	UE	în	domeniul	biodiversității	urmărește	să	stopeze	declinul	
biodiversității	în	UE	până	în	anul	2020.	Directiva	UE	privind	conservarea	
păsărilor	 sălbatice321	 și	Directiva	UE	privind	habitatele322,	 impun	 statelor	
321 Directiva	 2009/147/CE	 a	 Parlamentului	 European	 și	 a	Consiliului	 din	 30	 noiembrie	
2009	privind	 conservarea	păsărilor	 sălbatice,	 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/
TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147
322 Directiva	 92/43/CEE	 a	Consiliului	 din	 21	mai	 1992	 privind	 conservarea	 habitatelor	
naturale	și	a	 speciilor	de	 faună	și	 floră	sălbatică,	https://eur-lex.europa.eu/legal-content/
RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=RO	

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=RO
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A32009L0147
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membre	 să	 înființeze	 o	 rețea	 națională	 coerentă	 de	 situri	 Natura	 2000.	
Comisia	evaluează	res	pectarea	acestei	obligații	în	mod	separat	pentru	fiecare	
specie	și	tip	de	habitat	întâlnite	pe	teritoriul	național	al	statelor	membre.	

Până	la	începutul	anului	2018,	siturile	Natura	2000	dețineau	22,7%	din	
suprafața	terestră	națională	a	României	(media	UE	fiind	de	18,1	%).	Ariile	
de	protecție	specială	(APS)	desemnate	în	temeiul	Directivei	privind	păsările	
reprezentau	15,3%	(media	UE	fiind	12,4%),	iar	siturile	de	interes	comunitar	
(SIC)	desemnate	în	temeiul	Directivei	privind	habitatele	acopereau	16,9%	
(media	UE	fiind	13,9).	Rețeaua	Natura	2000	din	România	cuprinde	cinci	
din	cele	nouă	regiuni	biogeografice	din	UE.	

Se	apreciază	că	România	a	înregistrat	progrese	în	pregătirea	planurilor	
de	gestionare	a	siturilor	Natura,	dar	mai	există	unele	probleme	de	deficit	
de	 capacitate	 administrativă	 și	 de	 coordonare	 și,	 de	 asemenea,	 probleme	
privind	lipsa	de	cunoștințe	și	de	date.	În	anul	2016	a	fost	înființată	o	nouă	
autoritate,	Agenția	Națională	pentru	Arii	Naturale	Protejate,	cu	obiectivul	
de	a	coordona	gestionarea	ariilor	protejate,	inclusiv	a	siturilor	Natura	2000.	

În	 legătură	cu	ariile	speciale	de	conservare	se	menționează	că	până	 în	
prezent,	România	nu	a	desemnat	niciun	sit	de	interes	comunitar	drept	arie	
specială	de	conservare	(ASC)	și,	prin	urmare,	a	depășit	termenul	de	șase	ani	
prevăzut	de	Directiva	privind	habitatele.	În	prezent,	este	în	desfășurare	un	
dialog	informal	între	România	și	Comisie	cu	privire	la	această	chestiune.	

Menținerea ecosistemelor

În	Evaluare	se	subliniază	că	România	dispune	de	o	serie	de	politici	și	
strategii	pentru	dezvoltarea	și	îmbunătățirea	infrastructurii	verzi.	De	exem-
plu,	strategia	națională	și	planul	de	acțiune	privind	biodiversitatea	pentru	
perioada	 2014-2020	 se	 referă	 implicit	 la	 infrastructura	 verde,	 în	 timp	 ce	
strategia	 de	 dezvoltare	 teritorială	 pentru	 2035	 conține	 măsuri	 specifice	
privind	infrastructura	verde,	cum	ar	fi	dezvoltarea	spațiilor	verzi	în	zonele	
urbane	 și	 a	 centurilor	 verzi	 în	 jurul	 marilor	 orașe.	 Conectivitatea	 prin	
intermediul	infrastructurii	verzi	este	o	acțiune	prioritară	în	cadrul	Strategiei	
Uniunii	Europene	pentru	regiunea	Dunării.	Nu	în	ultimul	rând,	Convenția	
Carpatică	323	cuprinde	mai	multe	obiective	referitoare	la	infrastructura	verde.
323 Convenţia	cadru	privind	protecţia	şi	dezvoltarea	durabilă	a	Carpaţilor,	a	fost	adoptată	la	
Kiev	la	22	mai	2003,	şi	a	fost	ratificată	de	România	prin	Legea	nr.	389/2006,	publicată	în	
Monitorul	Oficial	nr.	879	din	27	octombrie	2006.



176 SCHIMBĂRILE CLIMATICE  
ȘI IMPACTUL ACESTORA ASUPRA DREPTURILOR OMULUI

Protejarea solului

Solurile	sunt	considerate,	după	oceane,	cel	de-al	doilea	mare	absorbant	
de	carbon	din	lume.	Acoperirea	artificială	a	terenurilor	este	utilizată	pentru	
locuințe,	sisteme	de	producție	și	infrastructură.	Aceasta	poate	fi	împărțită,	
la	rândul	său,	în	suprafețe	construite	(clădiri)	și	suprafețe	neconstruite	(de	
exemplu,	rețelele	liniare	de	transport	și	zonele	asociate	acestora).	Procentajul	
de	 terenuri	artificiale	din	România	poate	 indica	presiunea	 relativă	asupra	
naturii	și	a	biodiversității,	precum	și	presiunea	mediului	asupra	persoanelor	
care	trăiesc	în	zone	urbanizate.	O	unitate	de	măsură	similară	este	densitatea	
populației.	 În	 această	 privință,	 raportul	 de	 evaluare	 concluzionează	 că	
România	se	situează	sub	media	UE	în	ceea	ce	privește	acoperirea	artificială	
a	terenurilor	(2,1%	față	de	4,1%).	

Protecția mediului marin 

Politica	și	legislația	pentru	zonele	marine	și	de	coastă	ale	UE	impun	ca,	
până	în	anul	2020,	impactul	presiunilor	asupra	apelor	marine	să	fie	redus	
pentru	a	se	obține	sau	a	se	menține	o	stare	ecologică	bună,	 iar	zonele	de	
coastă	să	fie	gestionate	 în	mod	durabil.	Directiva-cadru	„Strategia	pentru	
mediul	marin”324	 (MSFD)	 își	 propune	 să	 asigure	 o	 stare	 ecologică	 bună	
(SEB)	 a	 apelor	marine	 ale	UE	 până	 în	 anul	 2020.	 În	 acest	 scop,	 statele	
membre	trebuie	să	elaboreze	o	strategie	pentru	mediul	marin	care	vizează	
apele	marine	proprii	și	să	coopereze	cu	țările	UE	cu	care	au	în	comun	aceeași	
(sub)regiune	marină.	

Convenția	privind	protecția	Mării	Negre	împotriva	poluării325	(Convenția	
de	 la	 București)	 contribuie	 la	 realizarea	 obiectivelor	 strategice	 pentru	
mediul	 marin	 ale	 României	 impuse	 de	 Directiva-cadru	 a	 UE	 „Strategia	
pentru	mediul	marin”326.	Acțiune	prioritară	pentru	anul	2019	este	raportarea	
324 Directiva	2008/56/CE	a	Parlamentului	European	și	a	Consiliului	din	17	iunie	2008	de	
instituire	a	unui	cadru	de	acțiune	comunitară	în	domeniul	politicii	privind	mediul	marin,	
Jurnalul	Oficial	 al	Uniunii	 Europene	 din	 17	 iunie	 2008,	 https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008L0056&from=RO
325 Convenţie	privind	protecţia	Mării	Negre	împotriva	poluării,	semnată	la	Bucureşti,	la	21	
aprilie	1992,	Convenție	internațională	pentru	care	România	îndeplinește	funcția	de	depozitar.	
Statele	 Părţi:	 Republica	 Bulgaria,	 Georgia,	 România,	 Federaţia	 Rusă	 (în	 vigoare	 de	 la	 
15	ianuarie	1994),	Republica	Turcia	(în	vigoare	de	la	29	martie	1994),	Ucraina	(în	vigoare	 
de	la	14	aprilie	1994).	Publicată	în	Monitorul	Oficial	nr.	242	din	29	septembrie	1992.
326 A	se	vedea	nota	de	subsol	nr.	21.
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promptă	a	acțiunilor	de	combatere	a	poluării	marine	în	baza	Directivei-cadru	
mai	sus	menționate,	astfel	 încât	România	să	poată	fi	inclusă	în	evaluările	
viitoare	ale	Comisiei.

Calitatea aerului

Evaluarea	face	referire	la	depășirea	în	anul	2017	a	valorii-limită	anuale	
pentru	dioxidul	de	azot	(NO2)	în	5	(din	54)	zone	de	control	al	calității	aerului	
(printre	care	București,	ClujNapoca	și	Iași).	De	asemenea,	s-au	înregistrat	
depășiri	și	în	ceea	ce	privește	particulele	în	suspensie	(PM10)	în	4	(din	54)	
zone	de	control	al	calității	aerului	(printre	care	Iași,	București	și	Brașov),	
precum	particulele	fine	în	suspensie	(PM2,5)	în	2	(din	54)	zone	de	control	
al	calității	aerului	(Iași	și	Brașov).	

În	conformitate	cu	recomandările	UE	și	pe	baza	informațiilor	furnizate	în	
urma	procedurii	de	constatare	a	neîndeplinirii	obligațiilor	de	monitorizare	
și	de	raportare,	a	calității	aerului	aflată	în	derulare,	România	s-a	angajat	să	
corecteze	raportările	cât	mai	repede	și	să	aducă	sistemul	de	monitorizare	la	
nivelul	impus	de	standarde	până	la	începutul	anului	2019.

Acțiuni	prioritare	în	anul	2019:	adoptarea	de	măsuri,	în	contextul	viito-
rului	Program	național	de	control	al	poluării	atmosferice	(PNCPA),	pentru	
a	 se	 reduce	principalele	 surse	de	 emisii,	 inclusiv	prin	 acțiunile	prioritare	
enumerate	mai	 jos;	 accelerarea	 reducerii	 emisiilor	 de	 oxid	 de	 azot	 (NO)	
și	 a	 concentrațiilor	de	dioxid	de	azot	 (NO2)	 în	 special	 în	 zonele	urbane;	
accelerarea	reducerii	emisiilor	și	a	concentrațiilor	de	particule	în	suspensie	
(PM2,5	și	PM10),	o	reducere	mai	mare	a	emisiilor	generate	prin	producția	
de	energie	termică	și	electrică	cu	ajutorul	combustibililor	solizi	și	promo-
varea	 unor	 sisteme	 de	 termoficare	 eficiente	 și	 ecologice;	 actualizarea	 și	
îmbunătățirea	 rețelei	 de	 monitorizare	 a	 calității	 aerului	 și	 asigurarea	 de	
raportări	 privind	 calitatea	 aerului;	 reducerea	 utilizării	 cărbunelui	 pentru	
încălzirea	locuințelor,	cu	scopul	de	a	limita	emisiile	de	poluanți	atmosferici,	
de	exemplu	prin	consolidarea	inițiativei	„Regiuni	carbonifere	în	tranziție”.	

În	octombrie	2020,	Consiliul	European	a	discutat	comunicarea	Comisiei	
intitulată	„Stabilirea	unui	obiectiv	mai	ambițios	în	materie	de	climă	pentru	
Europa	 în	 perspectiva	 anului	 2030”,	 inclusiv	 obiectivul	 de	 reducere	 a	
emisiilor	cu	cel	puțin	55%	până	în	2030.

Toate	statele	membre	sunt	chemate	să	participe	la	acest	efort,	ținându-
se	seama	de	conjunctura	națională	a	fiecărei	 țări	 în	parte	și	de	principiile	
echității.
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Conform	ANM,	în	intervalul	1900-2018	temperatura	medie	din	România	
a	crescut	cu	1,05°C.	Pentru	 restul	secolului	XXI,	ne	așteptăm	la	o	 rată	a	
încălzirii	cel	puțin	dublă.	Pentru	o	bună	gestionare	a	schimbărilor	climatice	
este	nevoie	de	politici	de	atenuare	și	adaptare,	care	la	nivel	național	să	se	
armonizeze	cât	mai	bine	cu	standardele	Uniunii	Europene,	în	efortul	comun	
de	protecție	a	mediului	și	implicit	a	sănătății	umane	și	a	tuturor	celorlalte	
drepturi	afectate	din	ce	în	ce	mai	mult	și	mai	vertiginos	de	aceste	modificări	
ale	 climei	 la	 nivel	 global.	 În	 acest	 sens	 trebuie	 consolidată	 cooperarea	
regională	 și	 internațională,	 promovate	 și	 respectate	 drepturile	 omului	
printre	care	și	dreptul	la	informare	privind	acțiunile	climatice	și	dreptul	la	
participare	 a	 tuturor	 cetățenilor	 în	 consultări	 privind	 politicile	 publice	 în	
acest	domeniu.



Concluzii

În lumina	analizei	comprehensive	expusă	în	prezenta	lucrare,	conchidem	
în	sensul	în	care	subiectul	schimbărilor	climatice	este	relevant	pentru	pro-
tecția	și	promovarea	drepturilor	omului	și	se	impune	a	fi	tratat	prin	plasarea	
într-o	paradigmă	specifică	–	cea	a	abordării bazate pe drepturile omului. 

După	cum	am	demonstrat	în	secțiunile	de	mai	sus,	schimbările	climatice	
influențează	drepturile	omului	însă,	nu	este	mai	puțin	adevărat	că	și	obligațiile	
și	angajamentele	formale	contractate	în	materia	drepturilor	omului	au	vocația	
de	 a	 consolida	 procesul	 elaborării	 de	 politici	 internaționale,	 europene	 și	
naționale	privitoare	 la	schimbările	climatice.	Astfel,	abordarea bazată pe 
drepturile omului desemnează,	în	termeni	generici,	o	paradigmă	de	lucru,	
respectiv	un	mod	de	conceptualizare	(normativă	și	non-juridică)	direcționat	
către	promovarea	și	protejarea	drepturilor	omului.	Specific	aplicării	abor-
dării	bazate	pe	drepturile	omului	este	faptul	că	în	temeiul	acesteia	sunt	ela-
borate	planuri,	politici,	programe,	având	relevanță	tehnică,	sectorială	(deci	
fiind	 aplicabile	 unui	 sector	 particular)	 prin	 intermediul	 cărora	 se	 urmă-
rește	 remedierea	 practicilor	 discriminatorii	 și	 abuzurilor	 de	 putere	 care	
subminează	realizarea	in concreto a	drepturilor	omului.	Abordarea	bazată	
pe	drepturile	omului	comportă	o	esență	participativă,	 încurajând	indivizii	
(prin	informare,	educație,	sensibilizare)	să	se	implice	activ	în	problematicile	
conexe	drepturilor	omului.	

Aplicarea	abordării	bazată	pe	drepturile	omului	la	problematica	schim-
bărilor	climatice	se	referă	la	următoarele	direcții	de	acțiune:	(1)	evidențierea	
politicilor	 și	 programelor	 dezvoltate	 în	 domeniul	 schimbărilor	 climatice	
având	ca	obiectiv	subsidiar	protecția	și	promovarea	drepturilor	omului;	(2)	
identificarea	 actorilor	 relevanți	 în	 procesul	 de	 formulare	 a	 acțiunilor	 cli-
matice	și	 sublinierea	prerogativelor	acestora	 în	acord	cu	exigențele	drep-
turilor	omului;	(3)	politicile	și	programele	dezvoltate	în	materia	combaterii	
schimbărilor	climatice	trebuie	să	fie	orientate	de	principiile	și	standardele	
derivate	din	tratatele	internaționale	privind	drepturile	omului.327 
327 A	se	vedea	OHCHR,	Aplicarea unei abordări bazate pe drepturile omului în negocierile, 
politicile și măsurile privind schimbările climatice (Applying a human rights-based 
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Abordarea	 bazată	 pe	 drepturile	 omului	 comportă	 valențe	 explicative,	
arătând	 în	 ce	 moduri	 și	 în	 ce	 măsură,	 schimbările	 climatice	 prognozate	
vor	 împiedica	 dezvoltarea	 economică	 și	 socială	 la	 nivelurile	 relevante,	
inclusiv	luarea	în	considerare	a	reducerii	sărăciei,	consolidarea	drepturilor	
omului	și	îmbunătățirea	sănătății	și	bunăstării	umane.	De	asemenea,	para-
digma	abordării	bazată	pe	drepturile	omului	reflectă	interesul	pentru	individ	
și	 bunăstarea	 acestuia	 în	 toate	măsurile	 de	 adaptare	 la	 sau	de	 atenuare	 a	
schimbărilor	climatice	precum:	promovarea	surselor	alternative	de	energie,	
conservarea	 pădurilor	 sau	 proiectele	 de	 plantare	 a	 copacilor	 și	 altele.	
Totodată,	 abordarea	 bazată	 pe	 drepturile	 omului	 promovează	 dialogul	
inter-individual	și	 intra-comunitar:	proiectele	demarate	ca	parte	a	acțiunii	
climatice	trebuie	să	rezulte	ca	urmare	a	cooptării	indivizilor	și	comunităților	
și	trebuie	să	ia	în	considerare	opiniile	comunităților	locale.	

Abordarea	 bazată	 pe	 drepturile	 omului	 aduce	mai	 aproape	 de	 individ	
acțiunile	oficialilor	 realizate	 în	domeniul	 schimbărilor	 climatice,	fiind	un	
instrument	 adecvat	 pentru	 a	 sprijini	 grupurile	 vulnerabile	 și	 a	 contracara	
aspectele	referitoare	la	discriminare	și	marginalizare.	În	mod	corelativ,	inse-
rarea	abordării	bazată	pe	drepturile	omului	în	nucleul	acțiunilor	referitoare	la	
schimbările	climatice	are	efectul	responsabilizării	comunității	internaționale	
și	statelor	în	sensul	protecției	și	promovării	drepturilor	omului	indiferent	de	
tipul	acțiunilor	întreprinse.	

Dimensiunea	umanistă	este	evidențiată	în	acțiunile	climatice	prin:	luarea	
în	 considerare	 a	 exigențelor	 cuprinse	 în	 instrumentele	 juridice	 adoptate	
în	domeniul	drepturilor	omului	ori	de	câte	ori	se	proiectează	o	 inițiativă/
acțiune	privitoare	 la	schimbările	climatice;	 inserarea	perspectivei	de	gen,	
a	aspectelor	sociale	și	civile	 în	 totalitatea	acțiunilor	 întreprinse	sub	egida	
contracarări	 schimbărilor	 climatice;	 implementarea	 recomandărilor	 ela-
borate	 de	 indivizi/comunități/popoare	 în	 acțiunile	 climatice	 susținute	 de	
autorități.	

approach to climate change negotiations, policies and measures),	document	disponibil pe 
http://hrbaportal.org/wp-content/files/InfoNoteHRBA1.pdf. 
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