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Introducere 
 

Cercetarea schimbărilor climatice este un domeniu relativ nou. Importanţa sa rezidă în 

faptul că aceste schimbări devin din ce în ce mai accentuate şi impactul lor asupra diferitelor 

domenii ale vieţii (sănătate, locuinţe etc.), asupra resurselor naturale (resurse de apă, 

biodiversitate etc.) şi astfel asupra diferitelor sectoare ale economiei devine din ce în ce mai 

evident. 

„Schimbările climatice – şi impactul lor asupra modului în care producem şi 

consumăm – se află din ce în ce mai mult în centrul politicii de dezvoltare durabilă. Ele se 

află, prin urmare, în centrul dezvoltării regionale, reprezentând o provocare fără precedent, 

dar şi o oportunitate pentru regiunile europene în ceea ce priveşte capacitatea lor de a inova şi 

a crea noi locuri de muncă” (EC, 2008b). Problema schimbărilor climatice a devenit astfel un 

domeniu de interes major şi pentru cercetători economişti. 

Pe parcursul secolului trecut temperatura medie a Europei a crescut cu 0.95 ˚C care a 

însemnat o încălzire mai accelerată, decât media globală a Terrei, care a fost 0.7 ˚C (EEA1, 

2004). Condiţiile climatice au devenit mult mai variabile. Temperaturile au devenit mult mai 

extreme şi potopurile mult mai dese. Pierderile economice cauzate de dezastrele legate de 

vreme au crescut substanţial în ultimele decenii (EEA, 2004). 

Conform Raportului Stern2 schimbările climatice înseamnă o provocare unică pentru 

economie, reprezentând cel mai mare „eşec de piaţă” care a existat vreodată (Stern, 2006). 

Schimbările climatice, de fapt, reprezintă o dublă provocare: cum s-ar putea diminua 

emisia gazelor care sunt responsabile pentru încălzirea globală, şi cum se poate adapta la 

schimbările climatice prezente şi viitoare (EC, 2007b).  

Grupul Interguvernamental de Experţi privind Evoluţia Climei – GIEC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change - IPCC)3 în Cel de-al Patrulea Raport de 

Evaluare (2007) a prezentat cadrul schematic al factorilor antropogeni responsabili pentru 

formarea schimbărilor climatice, efectele şi răspunsurile la schimbările climatice şi legăturile 

dintre acestea. Această schemă reprezintă, de fapt, un cadru pentru cercetările legate de 

                                                 
1 European Environment Agency 
2 Stern Review on the Economics of Climate Change este un raport de 700 pagini, apărut în 30 octombrie 2006, 
scris de economistul Lord Stern of Brentford pentru guvernul  Marii Britanii, care discută efectele schimbărilor 
climatice asupra economiei mondiale 
3 GIEC a fost înfiinţat în 1988 de către ONU şi cuprinde mii de cercetători din întreaga lume. Sarcina lor este de 
a evalua cercetările şi cunoştinţele existente privind schimbările climatice şi efectele acestora, şi a întocmi 
rapoarte comprehensive în mod regular. Întocmirea unui raport ţine mai mulţi ani. Cel mai recent dintre 
rapoartele este Cel de al 4-lea Raport de Evaluare din 2007. 
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schimbările climatice. Legăturile de pe schemă (în sensul acelor de ceasornic) furnizează 

informaţii privind estimarea schimbărilor climatice şi a efectelor derivate. În sensul invers se 

estimează acele căi de dezvoltare posibile şi constrângeri globale privind emisiile care ar 

reduce riscul efectelor viitoare, pe care societatea ar dori să le evite (IPCC, 2007). 

 

Figura 0-1: Schema cadru reprezentând factorii antropici, efectele şi răspunsurile la schimbările climatice 
şi legăturile dintre acestea 

 
(Sursă: IPCC, 2007: 26) 

 
Cercetarea mea sintetizată în teză s-a concentrat asupra impactului economic al 

schimbărilor climatice, posibilităţilor de adaptare, capacităţii adaptive şi asupra 

vulnerabilităţii teritoriale.  

Schimbările climatice constituie o problemă globală, şi ocupă un rol important în 

politicile Uniunii Europene, astfel cercetările mele se încadrează într-un context european şi 

global. 

Cercetarea axată pe problematica schimbărilor climatice a avut ca obiectiv 

evidenţierea efectelor variaţiei climei asupra producţiei culturilor de câmp, şi astfel asupra 

economiei regiunilor din România.  
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Pentru atingerea obiectivului principal al tezei am căutat răspuns, pe baza parcurgerii 

unei literaturi de specialitate vaste şi mai ales prin utilizarea unor modele econometrice şi a 

altor metode cantitative, la următoarele întrebări: 

În ce măsură se schimbă clima la nivel mondial, european, şi în diferitele regiuni ale 

României?  

Care va fi impactul schimbărilor climatice asupra agriculturii şi asupra altor sectoare?   

Cum se poate adapta la efectele schimbărilor climatice? 

Ce modalităţi există pentru cuantificarea impactului economic al schimbărilor 

climatice? Care dintre acestea ar fi cea mai adecvată pentru cercetarea mea? 

Ce fel de politici există la nivelul UE şi la nivel global pentru atenuarea schimbărilor 

climatice şi pentru a face faţă efectelor sale negative? 

În contextul problematicii schimbărilor climatice în România au fost formulate 

următoarele întrebări:  

Ce schimbări climatice se prognozează în România pentru următorii 50 de ani? 

Care va fi impactul schimbărilor climatice asupra sectorului agricol de producţie 

vegetală în România? 

Care sunt măsurile de adaptare în sectorul producţiei vegetale în România? 

Cum apar schimbările climatice în legislaţia şi politicile din România? 

Se pot prognoza diferenţe regionale în România privind impactul schimbărilor 

climatice asupra randamentelor culturilor de câmp? 

 Schimbările în agricultură ce impact vor avea asupra economiei regionale pe orizont 

mediu? 

Ce diferenţe regionale există în România privind capacitatea adaptivă şi 

vulnerabilitatea faţă de schimbările climatice? 

Cum este percepută influenţa schimbărilor climatice de către fermieri? 

Pentru atingerea scopului tezei şi pentru găsirea răspunsurilor la întrebările formulate 

mai sus, am propus următoarele obiective parţiale, care urmează a fi îndeplinite de-a lungul 

cercetărilor: 

Obiectivul 1: Realizarea unei consultări a literaturii de specialitate privind fenomenul 

schimbărilor climatice globale, privind impactul sectorial al schimbărilor climatice şi cadrul 

general al opţiunilor de adaptare faţă de aceste schimbări. 

Obiectivul 2: Identificarea metodelor şi tehnicilor de evaluare a impactului economic 

al schimbărilor climatice, având ca bază  literatura de specialitate. 
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Obiectivul 3: Analiza obiectivelor şi măsurilor ale politicii UE privind schimbările 

climatice şi rolul acestora la nivel global. 

Obiectivul 4: Caracterizarea situaţiei schimbărilor climatice în România pe baza 

rezultatelor unor cercetări naţionale şi internaţionale: prognoza schimbărilor climatice, 

impactul asupra producţiei vegetale şi posibilităţile de adaptare. 

Obiectivul 5: Caracterizarea sectorului agricol în regiunile din România, evidenţiind 

diferenţele teritoriale privind structura producţiei. 

Obiectivul 6: Analiza rolului sectorului agricol în economia regiunilor din România. 

Obiectivul 7: Prognoza impactului schimbărilor climatice asupra producţiei culturilor 

de câmp. 

Obiectivul 8:  Prognoza schimbărilor producţiei agricole asupra economiei regiunilor 

din România în următorii 10 ani. 

Obiectivul 9: Analiza capacităţii adaptive a judeţelor din România şi determinarea 

diferenţelor teritoriale privind vulnerabilitatea faţă de schimbările climatice. 

Obiectivul 10: Elaborarea unui studiu de caz privind perceperea efectelor 

schimbărilor climatice de către fermierii din Depresiunea Gheorgheni. 

Comisia Europeană prin programele-cadru de cercetare finanţează mai multe proiecte 

internaţionale având ca temă schimbările climatice. Proiectul CLAVIER - „Climate Change 

and Variability: Impact on Central and Eastern Europe” finanţat de cel de al 6-lea program 

cadru de cercetare, având durata de 3 ani (2006-2009), este una dintre aceste proiecte. În 

CLAVIER, pe lângă cele 12 instituţii din 6 ţări europene, a participat şi UBB. Grupul de 

cercetare al UBB a fost condus de Prof. dr. Vincze Mária Magdolna ca director de proiect din 

partea UBB, iar eu am participat în proiectul CLAVIER ca asistent de cercetare.  

Prin munca depusă în proiect, am avut posibilitatea de a aduna experienţă în acest 

domeniu, am participat la diferite întâlniri, workshopuri organizate în parcursul proiectului. 

Datele de climă, precum şi baza metodologică (pe care am dezvoltat-o mai departe în cadrul 

tezei) le-am însuşit muncind în cadrul acestui proiect.  

Teza este structurată pe 7 capitole, completată cu un capitol introductiv şi un capitol 

conţinând concluziile cercetării. 
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Metodologia cercetării 
 

Analiza literaturii de specialitate mi-a oferit o bază pentru cunoaşterea stadiului în care 

se află cercetările naţionale şi internaţionale în privinţa efectelor economice ale schimbărilor 

climatice. 

Conform Roson (2003) evaluarea economică a diferitelor efecte ale schimbărilor 

climatice este o sarcină dificilă, deoarece necesită cunoştinţe interdisciplinare din mai multe 

domenii.  

Astfel în teză, pe lângă analiza literaturii de specialitate am fost nevoită să studiez mai 

multe cărţi, articole, rapoarte de cercetare şi pagini web aparţinând domeniilor economie, 

agricultură, meteorologie etc. 

Metodele cantitative folosite în teză sunt următoarele: modelare econometrică, analiză 

input-output, regionalizarea tabelului naţional input-output şi analiză cluster. Pentru 

colectarea unor date calitative privind opinia fermierilor despre impactele schimbărilor 

climatice am efectuat un sondaj. 

Programele utilizate pentru efectuarea calculelor au fost următoarele: Excel, STATA 

şi SPSS. Pentru ilustrarea unor rezultate teritoriale şi cu scopul de a arăta diferenţele 

regionale, am folosit un program pentru construirea hărţilor, ArcView. 

Tabelul de mai jos conţine obiectivele urmărite prin aplicarea metodelor enumerate 

mai sus, precum şi descrierea datelor cantitative şi calitative utilizate. 

Tabel 1: Metodele de cercetare utilizate în teză 

Metoda Obiectiv Date 
Modelare 
econometrică 

Previziunea recoltelor celor mai 
importante culturi de câmp în 
regiunile de dezvoltare din 
România, în funcţie de factori de 
climă. 

Date de recolte din perioada 1975-
2008 (INS-Anuarul Statistic al 
României din anii 1976-2009 şi 
Tempo Online Time Series) 
Date de climă din perioada 1975 – 
2020 (Modelele de climă REMO5.7-
A1B şi REMO5.7-ERA40 dezvoltate 
de Max-Planck Institute for 
Meteorology, Germania) 

Analiză Input-
Output 

Determinarea impactului 
schimbării producţiei agricole 
asupra economiei regionale 

Tabel Naţional Input-Output din 2007 
(INS-Conturi Naţionale, 2010) 

Regionalizarea 
Tabelului 
Naţional Input-
Output  

Crearea tabelelor regionale de 
input-output la nivelul regiunilor 
NUTS2 utilizând metoda GRIT 
preluată din Bonfiglio et al. 
(2006) 

Tabel Naţional Input-Output din 2007 
(INS-Conturi Naţionale, 2010) 
Date de ocuparea forţei de muncă din 
2007 (INS-Anuarul Statistic al 
României, 2008) 

 11



Analiză cluster Clasificarea judeţelor după 
capacitatea lor adaptivă utilizând 
diferiţi factori socio-economici 

Date privind ocuparea forţei de 
muncă, date demografice, date de 
agro-mediu, de infrastructură, de PIB, 
de educaţie, din perioada 2000-20084 
(INS-Tempo Online Time Series) 

Chestionare Cunoaşterea opiniei subiective a 
fermierilor din Depresiunea 
Gheorgheni privind impactele 
schimbărilor climatice şi 
posibilităţile de adaptare 

24 de chestionare (sondaj efectuat în 
vara anului 2010). 

 

                                                 
4 În afară de PIB, pentru care am utilizat date din 2000-2005. 
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Sinteza capitolelor cuprinse în teză 
 
 

Cap. 1 Studii şi cercetări teoretice şi empirice privind impactul schimbărilor climatice  

Cap. 2 Tehnici de evaluarea economică a impactului schimbărilor climatice 

Cap. 3 Programele Uniunii Europene privind problematica schimbărilor climatice 

Cap. 4 Caracterizarea situaţiei schimbărilor climatice în România 

Cap. 5 Studiul diferenţelor regionale privind impactul schimbărilor climatice asupra 

producţiei culturilor de câmp în România 

Cap.6 Studiul diferenţelor teritoriale privind vulnerabilitatea faţă de schimbările climatice în 

România 

Cap. 7 Studiu de caz privind impactul schimbărilor climatice asupra producţiei vegetale şi 

posibilităţile de adaptare în Depresiunea Gheorgheni 
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Cap. 1 Studii şi cercetări teoretice şi empirice privind impactul schimbărilor climatice  

  

Primul capitol conţine o sinteză a literaturii de specialitate privind conceptele de bază 

legate de schimbările climatice: existenţa şi prognoza schimbărilor climatice, impactul 

schimbărilor climatice şi adaptarea faţă de acestea. Pe baza rapoartelor Grupului 

Interguvernamental de Experţi privind Evoluţia Climei (din 2001 şi 2007) sunt prezentate în 

teză schimbările climatice observate şi prognoza pe termen lung a unor parametrii climatici la 

nivel global şi european. Se descrie modalitatea prognozării schimbărilor climatice şi se 

evidenţiază importanţa factorilor economici şi demografici în estimarea schimbărilor climatice 

viitoare. În continuare, prezint o sinteză a diferitelor studii şi cercetări internaţionale privind 

impactul schimbărilor climatice asupra domeniilor şi sectoarelor economice cele mai des 

studiate în literatura de specialitate. Astfel, sintetizez rezultatele cercetărilor privind impactul 

asupra agriculturii (asupra producţiei vegetale şi asupra sectorului zootehnic), precum şi asupra 

pescuitului, silviculturii, ecosistemelor, apelor, sănătăţii umane, aşezărilor umane şi 

infrastructurii, sectorului energetic şi turism, în diferite ţări ale lumii. Analiza cea mai detaliată 

apare în cazul sectorului agricol, mai precis, în cazul producţiei vegetale.  

 În final am abordat conceptele legate de adaptarea faţă de efectele schimbărilor 

climatice. Pe baza literaturii de specialitate se prezintă  definiţiile, categorizările proceselor de 

adaptare şi unele aspecte legate de strategiile, opţiunile şi măsurile de adaptare. Se prezintă 

totodată şi cele mai importante provocări ale întăririi capacităţii de adaptare, ca de exemplu: 

îmbunătăţirea modelelor climatice, în special în cazul evenimentelor extreme; avansarea 

implementării „practicilor bune” în măsurile de adaptare prin evidenţierea informaţiilor 

privind costurile şi beneficiile lor, întărirea colaborării la nivel naţional şi internaţional etc. 

(EEA, 2005). Se prezintă, deasemenea, şi fondurile de finanţare ale adaptării disponibile 

ţărilor în dezvoltare, proiectele de cercetare internaţionale care abordează tema adaptării, 

precum şi metodele de evaluare a opţiunilor de adaptare. 

 

Cap. 2 Tehnici de evaluarea economică a impactului schimbărilor climatice 

 

După clasificări conceptuale se prezintă metodele principale pentru estimarea impactului 

economic al schimbărilor climatice bazându-se pe literatura de specialitate.  

Subcapitolul 2.1 prezintă cadrul general al estimării impactului economic al 

schimbărilor climatice, aspectele care trebuie luate în considerare în evaluarea impactului. 
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Conform studiului întocmit de Metroeconomica (2004) estimarea valorii economice a 

impactului schimbărilor climatice şi a beneficiului valoric global al strategiilor de adaptare 

trebuie să se realizeze după schema prezentată mai jos. 

Figura 2-1: Schema estimării economice a impactului schimbărilor climatice şi a beneficiului valoric 
global al strategiilor de adaptare 

Estimarea valorii economice a impactului 
schimbărilor climatice 

 
Valoarea economică a impactului schimbării 

climatice (unităţi valorice) 
= 

Impactul estimat al schimbării climatice      
(unităţi fizice) 

x 
Valoarea economică pe unitate a impactului  

(unităţi valorice per unitate fizică) 

Estimarea beneficiului valoric global al 
strategiei de adaptare  

 
Beneficiul valoric global al strategiei de adaptare 

(unităţi valorice)   
= 

"Eficienţa" strategiei de adaptare în atenuarea 
expunerii receptorului (-ilor) la riscurile 

schimbărilor climatice  
(unităţi fizice) 

x 
Valoarea economică pe unitate a impactului evitat 

(unităţi valorice per unitate fizică) 

(Sursă: Metroeconomica, 2004: 8-9) 

Subcapitolul 2.2 descrie metodele şi tehnicile cele mai des utilizate pentru estimarea 

impactului economic al schimbărilor climatice. Conform raportului AGO (2004) există două 

niveluri de bază ale analizelor care pot fi utilizate pentru a evalua costurile nete ale impactului 

schimbărilor climatice: 

 Analiza de echilibru parţial – evaluarea costurilor efectelor schimbărilor 

climatice asupra unei pieţe unice sau unui sector.   

 Analiza de echilibru general – se aplică în cazul în care în urma efectelor 

schimbărilor climatice asupra unei pieţe rezultă fluxuri economice în 

ansamblul economiei. 

Tehnicile care se utilizează în cazul analizei de echilibru parţial sunt prezentate în 

tabelul de mai jos: 

Tabel 2-1: Metode  pentru evaluarea costurilor impactului schimbărilor climatice 

Metoda 
Comportament de piaţă observat în mod 

direct 
Comportament ipotetic de 

piaţă 

Pieţe directe 
Preţ de piaţă 
Cheltuieli preventive/costurile restabilirii 

Evaluarea contingentelor 

Pieţe indirecte/surogate 
Costul transportului 
Metoda preţurilor hedonice 

Modelarea alegerilor 

(Sursă: în urma Tietenberg (2000) din AGO, 2004: ES3) 

În cazul analizei de echilibru general următoarele tehnici sunt cel mai frecvent utilizate: 

Analiza Input-Output, modelul Echilibrului General Calculabil şi Modelele de evaluare 

integrată. 
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Cap. 3   Programele Uniunii Europene privind problematica schimbărilor climatice 

 

În acest capitol se prezintă politicile ale Uniunii Europene în contextul schimbărilor 

climatice. Au fost identificate evenimentele şi documentele la nivelul UE şi la nivel global care 

au jucat un rol important în atenuarea impactului schimbărilor climatice sau în adaptarea faţă de 

acesta.  

Politica referitoare la schimbările climatice reprezintă o parte a politicii de mediu a 

Comunităţii, având ca instrument principal al 6-lea Program de Acţiune pentru Mediu pentru 

perioada 2002-2012, denumit „Viitorul nostru, alegerea noastră” (prezentat în subcapitolul 3.1). 

Subcapitolul 3.2 se referă la obiectivele, măsurile implementate ale UE, precum şi la 

rolul UE privind atenuarea schimbărilor climatice,  prezentând evenimentele şi documentele 

importante în UE. Prezentarea evenimentelor care au jucat un rol important în formarea politicii 

de schimbări climatice a UE se începe cu anul 1991, când s-a conturat prima strategie a 

Comunităţii pentru limitarea emisiunii CO2 şi îmbunătăţirea eficienţei energetice şi se încheie 

cu Acordul de la Copenhaga.  

Figura 3-2: Emisia gazelor cu efect de seră  în UE  (%) 

 
(Sursă: Anuarul Eurostat, 2009: 419, Fig. 12.1) 

 

Subcapitolul 3.3 prezintă detaliat cele mai importante două documente ale UE privind 

adaptarea la schimbările climatice: Carta Verde cu titlul „Adaptarea la modificările climei în 

Europa – opţiuni pentru acţiunile UE ” publicată în 2007 şi Carta Albă „Adaptarea la 

schimbările climatice: către un cadru de acţiune  la nivel european” publicată în 2009. 
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Cap. 4 Caracterizarea situaţiei schimbărilor climatice în România 

Capitolul 4 cuprinde diferite studii şi cercetări naţionale şi internaţionale privind 

schimbările climatice în România.  

În subcapitolul 4.1 se evidenţiază prognoza unor factori meteorologici pentru următorii 

40 de ani în România, la nivel judeţean pe baza modelului de climă REMO5.7-A1B dezvoltat 

de către Institutul Max-Planck din Germania. Factorii climatici analizaţi sunt media anuală şi 

media pe anotimpuri a temperaturii şi precipitaţiilor. Prin realizarea unor hărţi am ilustrat 

teritoriile cele mai afectate de schimbările climatice. 

În subcapitolul 4.2 sunt prezentate rezultatele unor cercetări din literatura de specialitate 

(Cuculeanu et al., 1999, Cuculeanu et al., 2002, proiect CECILIA, raportul Ministerului 

Mediului şi Gospodăririi Apelor, 2005 etc.) privind impactul schimbărilor climatice asupra 

producţiei vegetale din România, în principiu asupra recoltelor de grâu şi porumb  în partea de 

sud şi sud-est a ţării. Pentru restul ţării există foarte puţine cercetări în literatura de specialitate. 

În subcapitolul 4.3 prezint opţiunile de adaptare aplicabile în agricultura României. 

Măsurile de adaptare pot fi împărţite în două categorii mari: măsurile de adaptare pentru 

mitigarea riscului în agricultură, care sunt măsuri agrotehnice, şi măsurile de adaptare pentru 

împărţirea riscului, care sunt măsuri financiare, şi dintre care unele sunt deja aplicate în 

România. 

Tot în acest capitol sunt descrise politica şi legislaţia din România referitoare la 

schimbările climatice (subcapitolul 4.4). În 1992, la Rio de Janeiro s-a recunoscut impactul 

uman asupra climei şi România a fost unul dintre statele care a semnat Convenţia-Cadru a 

Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice ratificat prin Legea nr. 24/1994. În 1997, 

România a ratificat Protocolul de la Kyoto, asumându-şi angajamente de reducere a emisiilor 

de GES pentru perioada 2008 - 2012 cu  8% faţă de anul de bază 1990, în vederea armonizării 

cu măsurile UE de a reduce emisiile gazelor cu efect de seră (ANPM, 2009). Un alt eveniment 

care a influenţat politica schimbărilor climatice a fost aderarea României la UE, în urma 

căreia au fost implementate o serie de elemente noi în legislaţia din domeniu.  
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Cap. 5 Studiul diferenţelor regionale privind impactul schimbărilor climatice asupra 
producţiei culturilor de câmp în România 

 

În capitolul 5 prezint un studiu amplu privind impactul schimbărilor climatice asupra 

producţiei culturilor de câmp, relevând diferenţele regionale. Am elaborat previziunea recoltelor 

ale celor mai importante culturi din România pentru următorii 10 ani. Pe baza acestor rezultate 

am estimat schimbările care apar în producţia vegetală şi cea agricolă a regiunilor. Cu ajutorul 

unor modele input-output regionalizate am cuantificat schimbările care se produc în economia 

regiunilor în 2015 faţă de 2007. 

În prima parte a studiului (subcapitolul 5.1) prezint caracteristicile structurii şi 

evoluţiei producţiei agricole în regiunile din România, cu scopul de a evidenţia diferenţele 

teritoriale. Am analizat la nivel regional structura producţiei agricole, structura suprafeţei 

agricole utilizate, structura suprafeţei cultivate, evoluţia recoltelor ale celor mai importante 

culturi (grâu, porumb, orz, cartof, lucernă, trifoi, floarea soarelui) în perioada 1975 – 2008. 

Am luat în considerare evoluţia unor indicatori tehnologici şi de agro-mediu - cu 

scopul de a evalua performanţa sectorului agricol în diferite regiuni şi pentru a primi răspuns 

parţial la variaţia recoltelor - cum ar fi: dotarea suprafeţelor agricole cu sisteme de irigaţii, 

amenajări pentru combaterea eroziunii solului, aplicarea de îngrăşăminte şi aplicarea de 

pesticide. 

Subcapitolul 5.2 conţine previziunea recoltelor ale celor mai importante culturi în 

regiunile de dezvoltare din România pentru următorii 10 ani, care se bazează pe factori de 

climă. Am descris, de asemenea, metodologia şi modelele econometrice pe care se bazează 

previziunile recoltelor. Am calculat schimbarea recoltelor în perioada 2010 – 2020 faţă de 

media perioadei 1975 – 2008 şi am estimat schimbarea care se produce în producţia sectorului 

agricol la nivel regional. 

Figura 5-17: Producţia celor 7 culturi conform diferitelor scenarii* 

Producţia celor 7 culturi conform diferitelor scenarii
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(Sursă: calcule proprii bazate pe INS – Tempo Online Time Series şi pe rezultatele modelelor econometrice) 

*utilizând preţuri curente din 2007. B - scenariu de bază, SC - scenariu de climă. 
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Subcapitolul 5.3 conţine analiza impactului economic al schimbărilor în producţia 

agricolă la nivel regional. Am prezentat metodologia aplicată, Analiza Input-Output şi procesul 

de regionalizare a tabelului naţional de input-output. Pe baza tabelelor regionale de input-output 

am analizat structura producţiei economiei regiunilor de dezvoltare, punând accent asupra 

rolului sectorului agricol. Am calculat două tipuri de multiplicatori (forward şi backward) 

pentru fiecare regiune, care ajută la evaluarea potenţialului fiecărui sector individual de a genera 

efecte în ansamblul economiei. În următorul pas am simulat impactul schimbărilor climatice 

asupra economiei regionale pentru anul 2015, utilizând tabele regionale input-output simulate 

pentru 2015 pe baza tabelului 2007. 

Utilizând multiplicatori de output şi venit am calculat schimbările produse în outputul şi 

venitul total al regiunilor în urma schimbărilor în producţia vegetală a regiunilor provocată de 

schimbările climatice. În ultima parte a capitolului am calculat schimbarea în structura 

resurselor şi utilizărilor ale sectoarelor de activitate la nivel regional. 

Tabel 5-19: Schimbările produse în valoarea producţiei totale şi în nivelul veniturilor în regiunile de 
dezvoltare în 2015 faţă de 2007 

BL FL 

R
eg

iu
ne

 

S
ce

na
ri

u 

 
Mil. lei 

Ponderea în valorile 
regionale prognozate (%)

Mil. lei 
Ponderea în valorile 

regionale prognozate (%) 

O 9922.49 3.8 18171.54 6.95 
B 

V 1274.2 3.07 2368.23 5.71 
O 10782.87 4.11 19747.18 7.53 

NV 
SC 

V 1384.69 3.33 2573.57 6.18 
O 5255.54 2.01 4840.95 1.85 

B 
V 673.64 1.67 630.9 1.56 
O 5343.82 2.05 4922.27 1.88 

C 
SC 

V 684.96 1.7 641.5 1.59 
O 15813.15 7.44 16617.17 7.82 

B 
V 2042.11 5.52 2165.65 5.86 
O 16530.18 7.75 17370.65 8.14 

NE 
SC 

V 2134.71 5.76 2263.85 6.11 
O 11444.47 5 11863.36 5.18 

B 
V 1474.75 3.99 1546.1 4.19 
O 10613.7 4.65 11002.18 4.82 

SE 
SC 

V 1367.69 3.71 1433.87 3.89 
O 14282.9 5.3 15501.67 5.76 

B 
V 1829.92 4.63 2020.27 5.11 
O 14714.96 5.45 15970.59 5.92 

S 
SC 

V 1885.28 4.76 2081.38 5.26 
O 11820.06 6.81 12065.43 6.95 

B 
V 1522.32 5.58 1572.44 5.76 

SV 

SC O 12392.55 7.11 12649.8 7.26 
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V 1596.05 5.83 1648.6 6.02 
O 5297.53 2.3 4874.93 2.12 

B 
V 675.97 1.98 635.33 1.86 
O 5124.92 2.23 4716.08 2.05 

V 
SC 

V 653.94 1.92 614.63 1.8 
(Sursă: calcule proprii) 

*B – scenariu de bază, SC – scenariu de climă, BL – Backward Linkage, FL – Forward Linkage, O – Output, V 
– Venit. 

 

Cap. 6 Studiul diferenţelor teritoriale privind vulnerabilitatea în România 

Capitolul 6 abordează tema vulnerabilităţii. După prezentarea conceptelor principale 

legate de vulnerabilitate, folosind rezultatele din capitolele precedente am caracterizat 

vulnerabilitatea teritorială faţă de schimbările climatice în diferite părţi ale României.  

Subcapitolul 6.1 şi subcapitolul 6.2 pe baza literaturii de specialitate prezintă conceptele 

legate de vulnerabilitatea faţă de schimbările climatice, respectiv de capacitatea adaptivă. În 

subcapitolul 6.3 sunt cuprinse metodele utilizate de diferite cercetători pentru estimarea 

vulnerabilităţii, iar în subcapitolul 6.4 se prezintă indicatorii vulnerabilităţii şi ai capacităţii 

adaptive care apar în literatura de specialitate. Pe baza unor indicatori aleşi din cei prezentaţi în 

acest subcapitol am efectuat analiza cluster a judeţelor din România după capacitatea lor 

adaptivă (subcapitol 6.7).  

Figura 6-6: Analiza cluster a  judeţelor din România privind capacitatea adaptivă 

 
(Sursă: editare proprie)  

 

Prin clasificarea judeţelor din România după mărimea şi direcţia efectelor potenţiale ale 

schimbărilor climatice (subcapitol 6.6) şi prin clasificarea după capacitatea lor adaptivă, pe baza 

Downing şi Patwardhan (2003) am realizat şi clasificarea judeţelor după vulnerabilitatea lor 

(subcapitol 6.8). 
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Figura 6-9: Clasificarea judeţelor după vulnerabilitatea lor 

Impact potenţial 

Sustenabilitate 
Bihor, Arad, Timiş, Cluj, Alba, 

Hunedoara, Mureş, Sibiu, Braşov, 
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Năsăud, Covasna, Caraş-Severin. 

Riscuri reziduale 
Satu Mare, Sălaj, Maramureş, 
Suceava, Botoşani, Neamţ, Vaslui 

Potenţialuri de dezvoltare 
Gorj, Vâlcea, Argeş, Dâmboviţa, 

Prahova, Galaţi, Constanţa 

Teritorii vulnerabile 
Vrancea, Buzău, Mehedinţi, 

Olt, Teleorman, Giurgiu, 
Tulcea, Călăraşi, Ialomiţa, 

Brăila, Dolj  
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Capacitate adaptivă 

(Sursă: editare proprie) 
 

Cap. 7 Studiu de caz privind impactul schimbărilor climatice asupra producţiei vegetale 

şi posibilităţile de adaptare în Depresiunea Gheorgheni 

 

Capitolul 7 conţine rezultatele unui sondaj care am efectuat în rândul fermierilor din 

Depresiunea Gheorgheni. Acest sondaj are şi un rol „de verificare”, fiindcă se referă la 

experienţele fermierilor privind impactul schimbărilor climatice şi opţiunile de adaptare, care au 

fost determinate în părţile precedente ale tezei. 

În subcapitolul 7.1 se prezintă teritoriul cercetat, Depresiunea Gheorgheni, care se află 

printre teritoriile caracterizate de cel mai scăzut potenţial agricol, mai ales din cauza climei 

nefavorabile. Totodată, în judeţul Harghita se estimează încălzire, astfel teoretic condiţiile 

pentru producţia vegetală ar trebui să devină mai favorabile. 

Chestionarul utilizat pentru sondaj se desparte în trei părţi. Prima parte conţine 

prezentarea fermelor studiate (subcapitol 7.2): mărimea exploataţiilor, plantele cultivate, 

tehnologiile agricole aplicate, variaţia recoltelor şi cauza acesteia etc. Partea a doua 

(subcapitol 7.3) se referă la perceperea impactului schimbărilor climatice de către fermieri şi 

conţine întrebări privind factorii climatici importanţi pentru fermieri, sursa  principală de 

informare referitoare la condiţiile meteorologice, observarea schimbărilor în factorii climatici 

în anii precedenţi, descrierea impactului economic direct al schimbărilor climatice şi/sau al 
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evenimentelor extreme asupra fermei în trecut. Întrebările se referă la următoarele aspecte: 

opinia fermierilor despre impactul schimbărilor climatice viitoare, intenţia lor de a efectua 

schimbări în structura suprafeţei cultivate, prezentarea cazurilor când au avut loc condiţii 

agro-climatice nefavorabile şi a modului în care au reacţionat, aspectele care vor influenţa în 

cea mai mare parte dezvoltarea agriculturii în Depresiunea Gheorgheni în următorii 10-20 ani 

etc. 

A treia parte a chestionarului (subcapitol 7.4) identifică opţiunile de adaptare care pot 

fi întreprinse de către fermieri, şi necesităţile fermierilor pentru o adaptare mai adecvată. 

Întrebările se referă la următoarele aspecte: măsurile pe care fermierii i-ar putea întreprinde 

pentru a-şi adapta ferma la schimbările climatice, necesităţile lor  pentru a putea lua măsuri de 

adaptare faţă de eventualele efecte ale schimbărilor climatice pentru următorii 3-5, 10, 20 de 

ani şi peste, opinia lor privind importanţa luării în consierare a efectelor schimbărilor 

climatice în strategiile agricole pe termen lung la nivel naţional, local şi la nivelul fermelor,  şi 

tipul studiilor care le-ar fi utile.  
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Concluziile cercetării 
 
Cercetarea schimbărilor climatice, a efectelor sale biofizice şi economico-sociale, 

precum şi identificarea modalităţilor de adaptare faţă de acestea a primit importanţă deosebită 

numai în ultimii 10 – 15 ani. Prognozele schimbărilor climatice până la sfârşitul acestui secol 

prevăd riscuri semnificative asupra multor domenii în multe locaţii. Astfel, cercetarea 

impactului economic al schimbărilor climatice reprezintă o provocare importantă.  

Obiectivul 1: Realizarea unei consultări a literaturii de specialitate privind fenomenul 

schimbărilor climatice globale, privind impactul sectorial al schimbărilor climatice şi cadrul 

general al opţiunilor de adaptare faţă de aceste schimbări. 

Schimbări climatice 

Al Patrulea Raport de Evaluare al Grupului Interguvernamental de Experţi privind 

Evoluţia Climei (IPCC, 2007) constată că temperatura medie pe suprafaţa Pământului a 

crescut cu 0.76° C faţă de anul 1850. Încălzirea din ultimii 50 de ani este cauzată cu foarte 

mare posibilitate de emisiile gazelor cu efect de seră, provenite din activităţi umane cum sunt 

arderea combustibililor fosili (cărbune, petrol, gaz), distrugerea şi degradarea pădurilor şi 

altele.  

 Modelele de climă prin care se efectuează prognozele climatice sunt caracterizate de 

incertitudini ridicate. Conform ultimului raport al GIEC (2007), care a însumat rezultatele 

celor mai importante modele, creşterea temperaturii globale la sfârşitul acestui secol va fi 

între 1.1 – 6.4 ºC până la sfârşitul secolului al XX-lea. Încălzirea va fi mai accentuată în 

latitudinile nordice mai mari şi va fi mai scăzută peste Oceanul de Sud (lângă Antarctica) şi în 

nordul Atlanticului de Nord. La nivel global extremele de căldură şi evenimentele cu 

precipitaţii abundente vor deveni mai frecvente.  

Schimbările climatice au efecte semnificative asupra economiei, dar concomitent şi 

activităţile economice contribuie la intensificarea schimbărilor climatice. 

Impact 

În literatura de specialitate efectele schimbărilor climatice asupra următoarelor 

sectoare şi domenii sunt considerate ca fiind cele mai importante: agricultura (producţia 

vegetală, efectivele de animale, silvicultura, pescuit), producţia alimentară, biodiversitatea, 

apele, sănătatea umană, infrastructura şi aşezările omeneşti, sectorul energetic şi turismul. 

Capitolul 1 sintetizează rezultatele cercetărilor din literatura de specialitate privind sectoarele 

enumerate mai sus. 
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Producţia vegetală este afectată în mod direct de temperatură şi precipitaţii, de 

evenimentele climatice extreme (inundaţii, secete, furtuni etc.) şi de concentraţia crescută a 

CO2 în aer. Diferenţa între modelele de climă şi metodele de estimare a recoltelor folosite de 

către specialiştii din domeniu a dus la rezultate variate privind prognozarea schimbărilor 

producţiei agricole în diferite regiuni. De exemplu, până la sfârşitul acestui secol unii 

cercetători prognozează o scădere generală de 26 % a recoltelor la nivel global, în timp ce, 

alţii prevăd o scădere de numai 0.07 % (în urma lui Reilly et al., 1998).  

Adaptare 

Anticiparea efectelor şi adaptarea înseamnă o provocare pentru fiecare naţiune, şi 

necesită acţiuni pe toate nivelele, de la cel local la cel internaţional, atât în sfera publică cât şi 

în cea privată (Burton, 2006). Cele mai importante provocări care ar ajuta procesul de 

adaptare în prezent sunt: îmbunătăţirea modelelor climatice, avansarea implementării 

„practicilor bune5” în măsurile de adaptare, întărirea coordonării şi colaborării la nivel 

naţional şi internaţional pentru asigurarea coerenţei măsurilor de adaptare cu obiectivele 

politice şi alocarea potrivită a resurselor (EEA, 2005).  

 

Obiectivul 2: Identificarea metodelor şi tehnicilor de evaluare a impactului economic 

al schimbărilor climatice, având ca bază literatura de specialitate. 

Capitolul 2 prezintă metodele şi tehnicile de evaluarea economică a efectelor 

schimbărilor climatice. Documentele principale citate în acest capitol sunt rapoartele AGO 

(2004) şi Metroeconomica (2004). Conform acestora se recomandă folosirea unui scenariu de 

bază dinamic pentru a descrie viitorul fără schimbările climatice, conform căruia condiţiile 

socio-economice, fizice, de mediu etc., relevante pentru sectorul sau regiunea studiată se 

modifică şi în lipsa schimbărilor climatice. În acest cadru trebuie incluse în continuare 

schimbările climatice. Având în vedere această recomandare, în studiul de caz din capitolul 5 

pentru estimarea impactului economic al schimbărilor climatice am creat un scenariu de bază 

şi un scenariu de climă. 

În literatura de specialitate tehnicile utilizate pentru evaluarea impactului economic al 

schimbărilor climatice se împart în două grupuri mari: tehnici folosite în cazul analizei de 

echilibru parţial, respectiv în cazul analizei de echilibru general.  

                                                 
5 Good practice 
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Utilizarea tehnicilor din prima categorie se bazează pe presupunerea că impactul 

schimbărilor climatice asupra unei pieţe particulare nu vor avea efecte indirecte considerabile 

asupra preţurilor bunurilor şi serviciilor din fluxurile macro-economice.  

Potrivit Kates et al. (1985), efectele schimbărilor climatice sunt prea largi pentru a 

putea fi limitate la o singură industrie sau regiune, astfel analiza lor necesită o abordare de 

echilibru general. Analiza de echilibru general gestionează realocarea inter-sectorială a 

resurselor care apare ca o consecinţă a schimbărilor climatice. Acest tip de analiză se 

îndreaptă spre efectele asupra structurii intrări-ieşiri a economiei, care nu pot fi capturate prin 

analiza de echilibru parţial. Conform Perrels et al. (2004) schimbările climatice afectează în 

primul rând producţia, dar printre altele şi ocuparea forţei de muncă, deci prin urmare se pot 

schimba veniturile din cauza schimbărilor în posibilităţile de producţie şi competitivitatea în 

diverse sectoare şi ţări. Astfel, în cercetările mele empirice (din capitolul 5) aceste două 

aspecte – producţia şi veniturile - vor fi analizate în mod detaliat. 

Cele mai importante tehnici în cazul analizei de echilibru general sunt Analiza Input-

Output (AIO) şi modelul Echilibrului General Calculabil (EGC).  Punctele tari ale AIO şi 

modelelor EGC sunt următoarele: delimitarea sectoarelor sensibile la climă; gestionarea 

comprehensivă a fluxurilor de resurse; natura de echilibru general, prin care sunt capabile să 

urmărească efectele de multiplicare; dimensiunile socio-economice, care oferă capacitatea de 

a efectua analiza distribuţiei efectelor etc. Slăbiciunea majoră a AIO este lipsa de proprietăţi 

statistice standarde, caracterul static şi presupunerea ca schimbările induse de factorii 

respectivi sunt determinate exclusiv de considerente tehnice de producţie. În acelaşi timp, 

uşurinţa aplicării şi forma detaliată a modelelor intrări-ieşiri pot compensa dezavantajele 

amintite mai sus (Rose et al., Kates et al., 1985, Semerak et al., 2010). Astfel, am decis 

utilizarea analizei IO pentru cercetările mele. 

 

Obiectivul 3: Analiza obiectivelor şi măsurilor politicii UE privind schimbările 

climatice şi rolul acestora la nivel global. 

Politica referitoare la schimbările climatice reprezintă o parte a politicii de mediu a 

Comunităţii, care are ca instrument principal Cel de-al 6-lea Program de Acţiune pentru 

Mediu (2002-2012). Acesta identifică patru arii prioritare care definesc direcţiile de acţiune 

ale politicii de mediu, dintre care unul este schimbarea climei. 

Activităţile UE în legătură cu schimbările climatice se împart în două categorii: acţiuni 

pentru atenuarea schimbărilor climatice şi acţiuni pentru adaptarea la schimbările climatice. 
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În prima categorie amintim Protocolul de la Kyoto întocmit la conferinţa CCNUSC6 a 

ONU din 1997 conform căruia ţările semnatare s-au angajat să-şi reducă emisiile de gaze cu 

efect de seră (GES) cu un anumit procent  între anii 2008-2012 faţă de anul 1990, astfel încât 

emisia totală a ţărilor să scadă cu 5% sub nivelul avut în anul 1990. Procentul stabilit pentru 

România a fost de 8 %. După Kyoto au apărut o mulţime de iniţiative, măsuri şi reglementări 

la nivelul UE pentru moderarea schimbărilor climatice, însă în momentul de faţă există numai 

un angajament unilateral conform căruia UE se angajează să-şi reducă emisiile cu cel puţin 

20% până în 2020 faţă de 1990, indiferent dacă se va stabili un acord internaţional sau nu. Cu 

scopul de a limita creşterea temperaturii medii globale sub nivelul de 2 °C până în 2050, în 

martie 2007, la Consiliul European şefii de stat şi de guvern ai statelor membre ale UE s-au 

oferit să-şi fixeze un nou obiectiv de reducere a emisiilor cu 30%. Condiţia a fost ca sub un 

acord viitor global de climă şi celelalte ţări dezvoltate şi în dezvoltare, cu emisii mari de GES 

să se oblige să-şi reducă emisiile în funcţie de responsabilităţile şi capacitatea lor. Acest acord 

ar trebui să intre în vigoare la începutul anului 2013 când expiră prima perioadă de obligaţii a 

Protocolului de la Kyoto. Negocierile pentru stabilirea unui acord nou se continuă  şi se speră, 

că părţile vor ajunge la consens cât mai repede. 

Privind adaptarea la schimbările climatice există două documente cheie ale CE care 

definesc politica de adaptare a UE: Carta Verde intitulată „Adaptarea la modificările climei în 

Europa – opţiuni pentru acţiunile UE” din 2007 şi Carta Albă intitulată „Adaptarea la 

schimbările climatice: către un cadru de acţiune la nivel european” din 2009. 

 

Obiectivul 4: Caracterizarea situaţiei schimbărilor climatice în România pe baza 

rezultatelor unor cercetări naţionale şi internaţionale: prognoza schimbărilor climatice, 

impactul asupra producţiei vegetale şi posibilităţile de adaptare. 

Schimbări climatice 

Modelul de climă folosit în această teză (REMO5.7 – A1B)  prognozează pentru 

România o creştere medie a temperaturii cu 1.5 °C în perioada 2021 – 2050 faţă de 1961 – 

1990 şi o scădere a precipitaţiilor cu 3.8 %. Cele mai mari creşteri ale temperaturii apar în 

regiunile Sud, Sud-Est şi Sud-Vest, şi în general în lunile de toamnă şi iarnă. Precipitaţiile în 

cea mai mare măsură vor scădea tot în aceste regiuni, mai ales în lunile de vară (în unele 

judeţe atingând o scădere de aproape 30 %). 

 

                                                 
6 Convenţia-Cadru a Naţiunilor Unite asupra Schimbărilor Climatice 
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Impact 

În subcapitolul 4.2 am colectat rezultatele prognozelor de recolte pentru România din 

literatura de specialitate. Conform Cărţii Verzi a UE privind adaptarea la schimbările 

climatice (EC, 2007b), până la sfârşitul acestui secol, în România se prognozează creşteri în 

producţia vegetală de 15-30% în Depresiunea Transilvaniei, Dobrogea şi Moldova. În sudul 

ţării însă, se prognozează o schimbare cuprinsă între -5 % şi +10 %. 

Cuculeanu et al. (1999) a estimat efectul dublării concentraţiei CO2 în atmosferă 

asupra grâului şi porumbului în 5 locaţii din sud-estul ţării pentru o creştere a temperaturii 

medii cu 3.9 – 4.4 °C. Conform cercetărilor sale în cazul grâului recoltele vor fi mai mari cu 

2% - 34 %,  în cazul porumbului irigat şi neirigat vor apărea schimbări cuprinse între -17% şi 

+119% (pentru diferite scenarii de climă).  

În cadrul proiectului CECILIA s-a prognozat schimbarea recoltelor de grâu şi porumb 

pentru perioada 2020 – 2050 faţă de 1961 - 1990 în 6 locaţii din regiunea Sud-Est. Conform 

acestei cercetări recoltele de grâu vor creşte cu 8.5%-58.9 %, iar recoltele de porumb vor 

scădea cu 1.7% – 33.4 % (Mateescu şi Alexandru, 2009). 

Cu toate că se prognozează creşteri ale recoltelor de grâu în sud-estul ţării, cercetătorii 

în general, recunosc evenimentele extreme ca factori de risc semnificativi, mai ales în partea 

de sud a ţării. Conform Raportului Anual Privind Starea Mediului în România - anul 2007 al 

ANPM (ANPM, 2008b) zonele afectate de secetă s-au extins în ultimele decenii în România, 

teritoriile cele mai expuse aflându-se în sud-estul ţării. Secetele şi inundaţiile vor duce la 

pierderi economice în agricultură.  

Conform raportului Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor din 2005, cea mai 

mare vulnerabilitate a culturilor apare în Câmpia Munteniei şi în Dobrogea, şi cea mai scăzută 

în părţile nordice şi centrale ale ţării (MMGA, 2005).  

Adaptare 

Strategiile de adaptare pentru a diminua implicaţiile riscurilor care apar în urma 

schimbărilor climatice şi a evenimentelor extreme se grupează în trei mari categorii: 

moderarea riscului, transferarea riscului şi managementul riscurilor reziduale. 

În prima categorie intră acele activităţi agrotehnice prin care se pot atenua riscurile 

scăderii producţiei vegetale cauzate de schimbările climatice, cum ar fi: schimbarea altitudinii 

zonelor de producţie vegetală, diversificarea plantelor, schimbarea perioadei de semănat, 

schimbări în utilizarea îngrăşămintelor, schimbări în sistemele de irigaţii, cultivarea hibrizilor 

noi, schimbări în managementul terenurilor, schimbări în activităţile duse împotriva bolilor şi 
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insectelor, schimbarea densităţii de plante, mecanizarea, sisteme de informare despre vreme şi 

climă. Toate aceste măsuri pot fi aplicate şi în România. 

În a doua categorie - măsuri de adaptare pentru transferarea riscului – intră, de 

exemplu, contractele pe piaţa futures care ajută la combaterea riscului de preţ, sau asigurările 

de producţie care ajută la diminuarea riscului de producţie, diversificarea surselor de venit în 

gospodării cu scopul de a diminua riscul pierderilor de venit legate de schimbările climatice.  

În momentul de faţă, în România sunt disponibile numai asigurări tradiţionale a producţiei 

agricole, dar există un alt tip de asigurare care ar putea fi aplicat: asigurarea bazată pe indice 

conform căreia plăţile s-ar baza pe anumiţi indici legaţi de factori climatici (de exemplu, dacă 

precipitaţiile în perioada asigurată sunt sub un nivel determinat prealabil, indiferent de 

mărimea recoltei, asigurătorul plăteşte), nu pe producţia unei ferme.  

Legislaţie 

Privind legislaţia din România referitoare la schimbările climatice cele mai importante 

momente sunt următoarele: în 1992, la Rio de Janeiro România a fost unul dintre statele care a 

semnat CCNUSC. În 1996, s-a înfiinţat Comisia Naţională pentru Schimbări Climatice, a 

cărui activitate este coordonată de Ministerul Mediului şi al Dezvoltării Durabile. În 1997, la 

Kyoto România a ratificat Protocolul de la Kyoto asumându-şi angajamente de reducere a 

emisiilor de GES pentru perioada 2008 - 2012 cu  8% faţă de anul de bază 1990 (ANPM, 

2009). În 2005, a fost elaborată Strategia Naţională a României privind Schimbările 

Climatice (SNSC) care a definit politicile României privind respectarea obligaţiilor 

internaţionale prevăzute de CCNUSC şi de Protocolul de la Kyoto, precum şi priorităţile 

naţionale ale României în domeniul schimbărilor climatice. În 2008, s-a aprobat Planul 

Naţional de Alocare care a stabilit numărul de certificate de emisii de GES, pentru perioada 

2008 – 2012 (ANPM, 2009, ARPM Bacău, 2009). 

Pentru îndeplinirea angajamentelor asumate la nivel european şi internaţional sub 

Protocolul de la Kyoto, în anul 2008, s-a început elaborarea Strategiei şi a Planului Naţional 

de Acţiune privind Schimbările Climatice. Tot în anul 2008, a fost elaborat primul Ghid al 

României privind adaptarea la efectele schimbărilor climatice (ARPM Bacău, 2009, ANPM, 

2009). 

Conform publicaţiilor ANPM7 acţiunile viitoare în domeniul schimbărilor climatice în 

România vor fi următoarele: implementarea directivelor pachetului legislativ „Energie - 

                                                 
7 Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului 

 28



Schimbări Climatice” al CE, revizuirea SNSC 2009-2012 pentru îndeplinirea obligaţiilor 

României în urma CCNUSC şi Protocolului de la Kyoto (Proorocu, 2010).  

 

Obiectivul 5: Caracterizarea sectorului agricol în regiunile din România, evidenţiind 

diferenţele teritoriale privind structura producţiei. 

În regiunile de dezvoltare ale României (cu excepţia Regiunii Bucureşti, pe care am 

exclus-o din analize din cauza ponderii aproape neglijabile a sectorului agricol), ponderea 

producţiei vegetale în producţia sectorului agricol depăşeşte ponderea producţiei animale şi a 

serviciilor agricole luate împreună (fiind cuprinsă între 55% – 65 %).  Ponderea suprafeţei 

agricole variază între 56% şi 69 % în regiunile de dezvoltare din România şi structura 

utilizării suprafeţei agricole arată mari diferenţe regionale. Ponderea suprafeţei arabile în 

regiunile Sud-Muntenia, Sud-Est şi Sud-Vest Oltenia, în anul 2007, a fost 73.8% – 78.5 %, în 

timp ce, în regiunile Centru şi Nord-Vest a fost mult mai scăzută (40 % respectiv 49 %).  

Grâul, porumbul, orzul şi orzoaica, cartoful, floarea soarelui, lucerna şi trifoiul sunt 

cele mai importante culturi în România, ocupând împreună aproape 75 % din suprafaţa arabilă 

în fiecare regiune de dezvoltare, dar ponderea lor diferă semnificativ de la o regiune la alta. 

Grâul şi porumbul sunt cele mai importante culturi în fiecare regiune. Ponderea florii soarelui 

este semnificativă în regiunile Sud – Est, Sud - Muntenia şi Sud – Vest Oltenia, în timp ce în 

celelalte regiuni are o pondere foarte scăzută. Ponderea cartofului, lucernei şi trifoiului este 

mult mai semnificativă în regiunile Nord-Vest, Centru, Nord-Est şi Vest decât în celelalte 

regiuni. 

Pe lângă ponderea în suprafaţa arabilă, şi recolta celor mai importante culturi arată 

diferenţe regionale, care provin din factori ca condiţiile climatice, poziţia geografică, relieful, 

tipul solului, nivelul dezvoltării economice şi altele.  

În urma unor calcule am observat, că de cele mai multe ori regiunile Sud, Sud - Est şi 

Sud - Vest se caracterizează de variabilitatea cea mai mare a recoltelor. Cauza acestor mari 

diferenţe constă în faptul că aceste zone sunt cele mai favorabile pentru producţia vegetală, 

dar, în acelaşi timp, sunt şi cele mai afectate de hazardurile naturale, mai ales de secetă. De 

exemplu, în perioada 1975-2008, în general, recoltele de porumb au fost cele mai ridicate în 

regiunile Sud şi Sud-Est (3.34 t/ha resp. 3.39 t/ha), şi cele mai scăzute în regiunile Nord-Est şi 

Vest (2.73 t/ha resp 2.89 t/ha). În acelaşi timp, coeficientul de variaţie al recoltelor de porumb 

a fost cel mai ridicat în regiunile Sud-Est şi Sud-Vest (39% resp. 37%) şi cel mai scăzut în 

regiunile Nord-Est şi Vest (20% resp. 21%). 
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În general, se observă că variaţia recoltelor de trifoi, asemănător cu lucerna şi cartoful, 

a fost mult mai scăzută decât cea a cerealelor, şi variaţia recoltelor florii soarelui a fost în 

general la nivelul variaţiei cerealelor.  

Cu scopul de a evalua performanţa sectorului agricol în regiunile de dezvoltare privind 

tehnicile agricole aplicate, am utilizat indicatori tehnici şi de agro-mediu. Aceste analize m-au 

ajutat şi la explicarea parţială a tendinţelor recoltelor în anumite regiuni.  

Ponderea suprafeţei agricole irigate în suprafaţa agricolă totală este mult mai mare în 

regiunile Sud (50%), Sud-Est (50%) şi Sud-Vest (30%) decât în celelalte regiuni (în regiunea 

Nord-Est este sub 10%, în celelalte regiuni sub 5%). Ponderea suprafeţelor agricole amenajate 

cu lucrări pentru combaterea eroziunii este cea mai mare în regiunea Nord-Est (30%), urmată 

de Nord-Vest (20%) şi pe ultimele locuri se află regiunile Vest şi Sud (5-10%). 

Consumul de îngrăşăminte a scăzut dramatic după desfiinţarea cooperativelor agricole 

în 1990. Între anii 1990 şi 2008 se observă o scădere generală semnificativă  în regiunile de 

dezvoltare, cu excepţia regiunilor Vest şi Nord-Vest, unde ponderea suprafeţelor pe care s-au 

aplicat îngrăşăminte chimice, a crescut. 

 Se observă că, atât în anul 2008 cât şi în 1990, în cazul suprafeţelor pe care s-au 

aplicat îngrăşăminte, precum şi în cazul suprafeţelor irigate, cea mai mare pondere se află în 

regiunile Sud-Est, Sud şi Sud-Vest (60-70%), iar cele mai mici ponderi apar în Centru şi 

Nord-Vest (35-50%). Ponderea îngrăşămintelor chimice este mult mai mare, decât a celor 

naturale în fiecare regiune (de 4 – 18 ori). Ponderea suprafeţelor pe care se aplică pesticide 

este mai mare în regiunile Sud, Sud-Est, Sud-Vest şi Vest (30-40%), în celelalte trei regiuni 

fiind sub 20%. Scăderile în utilizarea îngrăşămintelor a fost paralelă cu cea a pesticidelor şi a 

erbicidelor, şi au condus la influenţe negative asupra recoltelor. Cele mai mari scăderi au 

apărut în Sud-Est, Sud şi Sud-Vest.  

 

Obiectivul 6: Analiza rolului sectorului agricol în economia regiunilor din România. 

Conform Hughes (1995) analiza IO poate fi utilizată în special pentru caracterizarea 

structurii economiei naţionale sau regionale şi pentru estimarea efectelor secundare care pot 

apărea în urma unei schimbări în activitatea unei ramuri. În România Institutul Naţional de 

Statistică publică în fiecare an Tabelul Input-Output la nivel naţional. Utilizând metoda GRIT 

preluată din proiectele FP5 REAPBALK şi FP6 CLAVIER, am regionalizat ultimul tabel 

naţional IO publicat, din 2007, pentru fiecare regiune de dezvoltare a României (capitolul 

5.3.1).  
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Analizând structura economiei regiunilor pe baza tabelelor IO regionale (care includ 

10 sectoare agregate) am concluzionat următoarele: în fiecare regiune sectorul Industria 

prelucrătoare are cea mai mare importanţă în producţia bunurilor şi serviciilor, ponderea lui 

variind între 39% în regiunea Sud-Vest şi 60% în regiunea Centru în producţia totală 

regională. Cea mai mare pondere în producţia bunurilor şi serviciilor din sectorul Agricultură, 

vânătoare, silvicultură, pescuit şi piscicultură se prezintă în regiunile Nord-Est (12%) şi Sud-

Vest (10%). Cea mai mică pondere în fiecare regiune au ramurile Comerţ împreună cu 

Hoteluri şi restaurante (2-3 %) şi Administraţia publică şi apărare împreună cu Învăţământ 

şi Sănătate (1%). 

Privind structura resurselor, în sectorul agricol ponderea inputurilor primare este mai 

mare decât a celor intermediare, variind între 59 % (în regiunea Vest) şi 67 % (în regiunea 

Nord-Est).  

Cea mai mare parte a producţiei totale agricole este destinată consumului final şi nu 

consumului intermediar. Ponderea consumului final în utilizările totale variază între 56 % (în 

regiunile Vest şi Centru) şi 66 % (în regiunea Nord-Est). Astfel, schimbările în producţia 

acestui sector pot afecta în mod direct bunăstarea populaţiei.  

Prin calcularea coeficienţilor tip backward şi forward linkages am observat 

următoarele: sectoarele cu cel mai mare potenţial de a genera outputuri regionale, în general, 

în regiunile de dezvoltare sunt sectoarele Industria extractivă, Industria prelucrătoare, 

Comerţ împreună cu hoteluri şi restaurante, Tranzacţii imobiliare, închirieri şi activităţi de 

servicii prestate în principal întreprinderilor şi alte servicii colective, sociale şi personale şi 

Energie electrică şi termică, gaze şi apă. În cazul generării veniturilor sectorul Hoteluri, 

restaurante şi comerţ se află pe primul loc. Totuşi, şi aceste sectoare vor fi afectate de 

impactul schimbărilor climatice asupra agriculturii prin legăturile – care se reflectă şi în TRIO 

- cu acest sector.  

 

Obiectivul 7: Prognoza impactului schimbărilor climatice asupra producţiei culturilor 

de câmp. 

Pentru prognozarea recoltelor celor mai importante culturi pentru 2010-2020 şi 

simularea impactului economic al acestor schimbări am aplicat metodologia folosită în 

proiectul de cercetare FP6, CLAVIER, pe care am dezvoltat-o mai departe. 

Considerând perioada 1975 – 2008 ca perioadă de bază şi efectuând previziunea 

recoltelor  pentru perioada 2010 – 2020, am observat că în general – la majoritatea culturilor –
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se vor produce schimbări pozitive în regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Centru şi Vest, iar în 

partea sudică a ţării, în regiunile Sud – Muntenia, Sud-Vest Oltenia şi Sud-Est, în general, se 

aşteaptă scăderea recoltelor. 

Conform scenariului de bază (când am avut în vedere numai tendinţa recoltelor şi nu şi 

factorii de climă) în cazul grâului, porumbului şi orzului apare o tendinţă crescătoare în 

regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Centru şi Vest. În aceste regiuni recoltele de grâu vor creşte cu 

peste 10%, recoltele de porumb cu 20% - 30 %, recoltele de orz cu 2 % – 6 %. Situaţia va fi 

inversă în regiunile Sud, Sud-Est şi Sud-Vest. În aceste regiuni tendinţa recoltelor de grâu, 

porumb şi orz este descrescătoare. Astfel, în perioada 2010-2020 faţă de 1975-2008, recolta 

grâului va scădea cu 1% – 14 %, a porumbului cu 9 %– 26 %, a orzului cu 9% – 24 %. 

Cartoful, cu excepţia regiunilor Nord-Vest şi Nord-Est, se caracterizează cu o tendinţă 

crescătoare în regiunile de dezvoltare, producând creşterea recoltelor cu 3% – 17 %. În cazul 

lucernei apare tendinţă crescătoare în regiunile: Nord-Est, Centru şi Vest. În restul regiunilor 

se aşteaptă o scădere a recoltelor. La trifoi tendinţa este negativă în regiune Nord-Vest, şi 

pozitivă în Vest, Nord-Est şi Centru. Floarea soarelui se caracterizează de o tendinţă negativă 

în regiunile Sud, Sud-Est şi Sud-Vest, în regiunea Nord – Vest însă apare tendinţă pozitivă. 

Situaţia se schimbă însă dacă luăm în considerare şi abaterile recoltelor de la tendinţă 

din cauza schimbărilor climatice. Diferenţele semnificative privind schimbarea recoltelor de 

la o regiune la alta sunt evidente. De exemplu: conform scenariului de climă recoltele grâului 

şi porumbului vor fi peste media anilor 1975 – 2008 în regiunile Nord-Vest, Nord-Est, Centru 

şi Vest (cu creşteri cuprinse între 3 % - 26 % în cazul grâului şi 5 % – 35 % în cazul 

porumbului), şi vor apărea scăderi în general în celelalte regiuni (în regiunea Sud-Vest şi Sud-

Est apare o scădere de aproape 20 % a porumbului, în regiunile Sud şi Sud-Est recolta grâului 

va scădea cu mai mult de 10%). Recolta cartofului arată o creştere semnificativă (de peste 

30%) în regiunile Nord-Vest şi Centru, în timp ce în regiunea Sud-Vest va apărea o scădere de 

18%.  

Am presupus neschimbate structura producţiei agricole vegetale şi animale, precum şi 

dimensiunea şi structura suprafeţei cultivate în regiunile de dezvoltare. Am presupus, în 

continuare, că singura variabilă efectivă va fi valoarea producţiei a celor 7 culturi, şi am 

comparat producţia acestor culturi şi producţia agricolă la nivel regional (ambele în termeni 

valorici8) din anul 2007 şi anul 2015 9.  

                                                 
8 Utilizând preţuri din 2007. 
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Scenariul de bază prevede o creştere de la 9% - 17 % în valoarea producţiei celor 7 

plante în regiunile Centru, Nord-Vest şi Vest, care înseamnă o creştere de 2.8% – 4.7 % în 

producţia agricolă a regiunilor. Scenariul de climă prevede o schimbare de 3% -35 % în 

outputul celor 7 plante în aceste regiuni, care înseamnă o creştere de 1% – 9.6 % în outputul 

sectorului agricol. În cazul regiunilor Sud-Est, Sud şi Sud-Vest, conform ambelor scenarii, 

creşterea valorii producţiei totale a celor 7 culturi este mult mai mare, însemnând o creştere a 

producţiei agricole de peste 10% – 20%. Explicaţia acestor rezultate este faptul că anul 2007 a 

fost un an extrem de nefavorabil în cazul regiunilor Sud, Sud-Vest şi Sud-Est (recolta unor 

plante fiind de 10 ori mai mică decât în anii precedenţi).  

Astfel am efectuat o nouă comparaţie utilizând recoltele medii din perioada 1975 – 

2008 în loc de recoltele din 2007, celelalte condiţii rămânând aceleaşi. 

În acest caz am ajuns la schimbări mult mai moderate. Conform scenariului de bază în 

regiunile Sud, Sud-Vest şi Sud-Est, vor apărea scăderi cuprinse între 7%- 15 % în producţia 

culturilor selectate, însemnând o scădere de 2% – 6 % în producţia agricolă a regiunilor. În 

cazul celorlalte regiuni apare creşterea producţiei plantelor selectate cuprinsă între 4% -14 %, 

ceea ce înseamnă o creştere de 1% – 4 % în producţia agricolă. 

În cazul scenariului de climă cea mai mare creştere în producţia plantelor selectate, 

respectiv în producţia sectorului agricol apare în regiunile Nord-Vest (31.5 % respectiv 8.7 

%), şi Nord-Est (13 % respectiv 3.7 %). Va creşte valoarea producţiei a celor 7 plante (6% - 

10%)  şi producţia sectorului agricol (2% - 5%) şi în regiunile Centru şi Vest. Vor apărea 

scăderi semnificative în regiunile Sud-Est, Sud-Vest şi Sud (4.3% - 20.7 % în cazul culturilor 

selectate, 1.4% - 6.6 % în producţia agricolă totală). 

 

Obiectivul 8: Prognoza schimbărilor producţiei agricole asupra economiei regiunilor 

din România pentru anul 2015. 

Prognoza impactului schimbărilor producţiei agricole asupra economiei regiunilor din 

România pentru anul 2015 am efectuat-o cu ajutorul tabelelor regionale de IO. Pentru 

introducerea schimbărilor prognozate în producţia agricolă a regiunilor am aplicat 

metodologia folosită în proiectul CLAVIER. Tabelele regionale IO (de dimensiunea 10 x 10) 

au fost înmulţite cu un „vector şoc” (de dimensiunea 1 x 10 pentru rânduri, şi 10 x 1 pentru 

coloane), elementele căruia arătau schimbarea prognozată a producţiei sectorului respectiv din 

                                                                                                                                                         
9 Uitlizând recoltele medii ale perioadei 2010 – 2020, fiindcă în cazul datelor de climă care provin din modele de 
climă nu este recomandată utilizarea datelor anuale, ci trebuie luată media a cel puţin 10 ani. Astfel pentru 
obţinerea recoltelor din anul 2015 trebuie să iau media perioadei menţionat mai sus. 
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2007 în 2015. În urma acestei operaţiuni am obţinut tabele regionale IO pentru anul 2015, 

care cuprind valorile noi ale elementelor consumului intermediar, ale consumului final şi ale 

inputurilor finale (subcapitolul 5.3.3). Pe baza acestor tabele am ajuns la concluziile care 

urmează. 

Din calculele efectuate pe baza tabelelor rezultă că cea mai mare creştere a importanţei 

producţiei agricole în anul 2015 faţă de 2007 va apărea în economia regiunilor Sud, Sud-Est, 

Sud-Vest şi Nord-Est. Cauza  acestuia, în primul rând, este faptul că 2007 a fost un an extrem 

de nefavorabil din punctul de vedere al producţiei vegetale a regiunilor menţionate mai sus.  

În urma modificărilor produse de schimbările climatice în cererea finală a sectorului 

agricol în 2015 faţă de 2007 apare o creştere de 2.05 – 7.75 % în outputul total al regiunilor de 

dezvoltare. Cele mai mari schimbări apar în regiunile Nord-Est (7.75 % în cazul outputului şi 

5.76 % la venituri) şi Sud-Vest (7.11 % în cazul outputului şi 5.83 % în cazul veniturilor). 

Cele mai mici schimbări apar în regiunile Centru (2.05 % respectiv 1.70 %) şi Vest (2.23 % şi 

1.92 %). 

Privind modificărilor cauzate în inputurile primare ale sectorului agricol, cele mai 

mari schimbări apar în regiunile Nord-Est (8.14 % în output, şi 6.11 % în venituri) şi Nord-

Vest (7.53 %, 6.18 %). Cele mai mici schimbări apar în cazul regiunilor Centru (1.88 % 

respectiv 1.59 %) şi Vest (2.05 % şi 1.80 %).  

Conform scenariului de climă putem observa o schimbare de (-2% - +2%)  în structura 

outputului total şi a veniturilor în 2015 faţă de 2007 în fiecare regiune. Creşterea ponderii 

sectorului agricol în outputul total regional va varia între 0.04 % (în regiunea Vest) şi 1.93 % 

(în regiunea Sud-Vest). Analizând schimbările în ponderea diferitelor sectoare în veniturile 

regionale totale, din 2007 în 2015, am observat următoarele: ponderea sectorului agricol 

creşte în cazul fiecărei regiuni, extremele aparţinând regiunii Vest (0.03 %)  şi  Sud-Vest 

(1.63 %). Analizând schimbarea structurii resurselor şi consumului, se observă că agricultura 

va avea nevoie de 0.1 – 2 % mai multe resurse în anul 2015 decât în 2007. Concomitent, 

cererea pentru produsele sectorului agricol va creşte cu 0.2 – 2 %. Cele mai mari creşteri apar 

din nou în cazul regiunilor Sud, Sud-Est, Sud-Vest la care se alătură şi regiunea Nord-Est. 

Pe baza tabelelor regionale IO create pentru anul 2015 am recalculat multiplicatorii 

backward respectiv forward ai outputului şi veniturilor. Schimbările faţă de anul 2007 sunt 

aproape neglijabile în fiecare regiune. 

Rezultatele de mai sus arată că schimbările climatice, prin impactul lor asupra 

producţiei vegetale, pot genera efecte semnificative asupra producţiei regionale şi asupra 
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bunăstării populaţiei. Datorită condiţiilor climatice, un an poate fi nefavorabil unei regiuni din 

punctul de vedere al producţiei vegetale, şi în acelaşi timp, poate fi favorabil unei alte regiuni. 

Însă, prin însumarea efectelor la nivel naţional putem să ajungem – în mod eronat – la 

concluzia că anul respectiv este un an obişnuit din prisma producţiei vegetale. Subliniez, că în 

evaluarea efectelor schimbărilor climatice diferenţele regionale nu pot fi neglijate. 

Menţionez că rezultatele numerice calculate pe baza modelării trebuie abordate cu 

anumite rezervări, datorită incertitudinilor în estimarea schimbărilor climatice. În primul rând, 

trebuie luat în considerare faptul că schimbările climatice reprezintă doar o dimensiune a 

viitoarelor efecte potenţiale asupra economiei regionale. Efectele climatice favorabile şi 

nefavorabile în unele regiuni trebuiesc privite cu prudenţă. Există mai mulţi factori care ar 

putea să agraveze sau chiar să schimbe complet viziunea optimistă legată de scenariul climatic 

aferent (document CLAVIER, 2009). Aceşti factori variază de la cei tehnologici 

(modernizarea tehnologiei producţiei, aplicarea practicilor bune etc.) la cei globali (criză 

financiară, securitatea alimentară, aspecte comerciale etc.).  

Pe de o parte, chiar dacă regiunea nu este foarte bine specializată în activităţile 

agricole, lipsa potenţială a produselor agricole ar putea fi rezolvată prin importul de bunuri 

din afara regiunii sau din străinătate, pentru a ajunge la echilibru de cerere-ofertă. Pe de altă 

parte, în cazul în care producţia agricolă creşte semnificativ în urma schimbărilor climatice 

este puţin probabil ca - datorită ofertei crescute - aceasta ar putea aduce venituri importante 

pentru producătorii agricoli. În analiza impactului economic şi a vulnerabilităţii un aspect 

important care nu a fost abordat în această analiză, dar poate avea impact, îl constituie 

comportamentul producătorilor agricoli, după aplicarea instrumentelor Politicii Agricole 

Comune, care poate să influenţeze în mod semnificativ deciziile fermierilor privind 

activităţile agricole (document CLAVIER, 2009).  

În al doilea rând, sunt conştientă de limitările metodologiei IO prezentate în capitolul 

2, dar simplitatea şi caracterul empiric al modelului sunt avantaje incontestabile. 

 

Obiectivul 9: Analiza capacităţii adaptive a judeţelor din România şi determinarea 

diferenţelor teritoriale  privind vulnerabilitatea faţă de schimbările climatice. 

Atenuarea efectelor negative şi utilizarea celor pozitive este promovată de un factor 

endogen de care dispune fiecare judeţ: capacitatea adaptivă, capacitatea de a face faţă 

schimbărilor. Aceasta se determină prin dimensiunile complexe ale caracteristicilor 

economice, socio-demografice, legate de infrastructură, de educaţie şi altele. În subcapitolul 
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6.7 se găsesc rezultatele analizei cluster a judeţelor din România efectuată pe baza următorilor 

indicatori (recomandaţi de literatura de specialitate): densitatea populaţiei, ponderea 

populaţiei cu nivel de instruire superioară din populaţia totală, rata de ocupare a resurselor de 

muncă, rata de dependenţă, PIB pe locuitor, densitatea drumurilor, ponderea suprafeţei 

terenurilor amenajate cu lucrări de ameliorare şi combaterea eroziunii solului din suprafaţa 

agricolă şi ponderea suprafeţei terenurilor amenajate cu lucrări de irigaţii din suprafaţa 

agricolă totală.  

În urma analizei cluster am ajuns la concluzia că marea majoritate a judeţelor 

transilvănene (cu excepţia judeţelor Maramureş, Satu Mare şi Sălaj) şi 6 judeţe din sudul, sud-

vestul şi sud-estul ţării, precum şi 3 judeţe din Moldova, se caracterizează prin capacitatea 

adaptivă mai mare decât restul ţării. Majoritatea judeţelor din sud, sud-est şi sud-vest se 

caracterizează de capacitatea relativ scăzută de a face faţă efectelor negative ale schimbărilor 

climatice.  

În principiu, întărirea capacităţii adaptive se poate efectua prin modificările produse în 

politici şi programe naţionale (îmbunătăţirea accesului la resurse, reducerea sărăciei, 

atenuarea inegalităţilor, îmbunătăţirea educaţiei, comunicării şi dezvoltarea infrastructurii) 

care însă nu sunt uşor de realizate în practică (Smit-Benhin, 2004). Capacitatea adaptivă se 

referă şi la capacitatea de a beneficia de efectele pozitive ale schimbărilor climatice. Astfel, 

susţinerea teritoriilor care, după estimări, vor beneficia de efectele pozitive ale schimbărilor 

climatice este tot atât de importantă, ca şi susţinerea teritoriilor cu capacităţi mai scăzute. 

Estimarea efectelor potenţiale ale schimbărilor climatice şi a capacităţii adaptive ajută 

la estimarea vulnerabilităţii teritoriale accentuate (IPCC, 2001), adică la identificarea 

teritoriilor care, din prisma schimbărilor care se produc în producţia vegetală în urma 

schimbărilor climatice, vor fi cele mai periclitate.  

În urma rezultatelor  prognozelor de recolte, ale determinării dependenţei judeţelor de 

sectorul agricol (ponderea VAB agricole şi a persoanelor ocupate în agricultură în valorile 

totale) precum şi ale analizei cluster privind capacitatea adaptivă am observat următoarele: în 

România, în următorii 10 ani, cu o probabilitate ridicată următoarele judeţe vor fi cele mai 

periclitate de schimbări climatice: Vrancea, Buzău, Mehedinţi, Olt, Teleorman, Giurgiu, 

Tulcea, Călăraşi, Ialomiţa, Brăila, Dolj. Vor fi în situaţie favorabilă, adică vor fi caracterizate 

de creşterea recoltelor şi de capacitatea adaptivă relativ ridicată următoarele judeţe: Bihor, 

Arad, Timiş, Cluj, Alba, Hunedoara, Mureş, Sibiu, Braşov, Bacău, Iaşi, Harghita, Bistriţa-

Năsăud, Covasna şi Caraş-Severin. 

 36



 

Obiectivul 10: Elaborarea unui studiu de caz privind perceperea efectelor 

schimbărilor climatice de către fermierii din Depresiunea Gheorgheni. 

Capitolul 7 conţine un studiu privind perceperea schimbărilor climatice şi a efectelor 

acestora asupra producţiei vegetale într-o zonă în care schimbările climatice cu mare 

probabilitate vor avea efecte pozitive în viitor. Au fost întrebaţi 24 de fermieri. 

Concluzia principală a cercetărilor efectuate este următoarea: fermierii le atribuie o 

importanţă mare schimbărilor climatice, însă privind oportunităţile de adaptare nu sunt destul 

de informaţi, de exemplu, mulţi dintre ei nu sunt dispuşi să cultive alte plante decât cele 

tradiţionale, sau să practice alte tehnologii de producţie, mai eficiente din cauza lipsei banilor.  

Fermierii văd greutăţile legate de producerea agricolă în ansamblu, şi de multe ori 

nu separă efectele schimbărilor climatice de cele cauzate de alte probleme economice şi 

politice, nu cunosc sau nu sunt în stare să ia măsuri de adaptare la schimbările climatice. 

Fermierii trebuie să facă faţă şi altor probleme majore care se leagă de sistemul 

agricol din România: lipsa pieţelor agro-alimentare unde să-şi vândă produsele, şi alte 

dezavantaje care se leagă în primul rând de dimensiunea relativ mică a fermelor. Organizarea 

instruirilor şi informărilor fermierilor privind atât efectele schimbărilor climatice şi opţiunile 

de adaptare, cât şi alte aspecte legate de accesarea finanţărilor sau formarea asociaţiilor, ar 

însemna un ajutor important.  

 

Schimbările climatice probabil vor avea efecte semnificative asupra economiei 

mondiale şi a României în decursul acestui secol. În România, sectorul agricol, care joacă un 

rol important în economia naţională, este unul dintre sectoarele cele mai grav afectate, însă 

este caracterizat de mari diferenţe teritoriale, care nu pot fi neglijabile la nivelurile 

decizionale. 

Sunt conştientă că există numeroase tehnici de evaluare economică a efectelor 

schimbărilor climatice, nu numai cea aplicată în teză (Analiza Input-Output), precum şi de 

faptul că estimarea efectelor este condiţionată de gradul ridicat de incertitudine al prognozelor 

de climă. Totuşi, consider că cercetarea întreprinsă şi prezentată în cadrul tezei constituie o 

contribuţie la elucidarea impactului economic al schimbărilor climatice. Un rezultat aparte 

constituie evidenţierea diferenţelor teritoriale, ceea ce impune abordarea problematicii nu 

numai la nivel naţional în ansamblu, ci şi pe nivel local. 
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