
 

PROFESOR 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

prof. Livia Rodica Suci 

 

 

 

 

 

 

 

MĂSURI DE PROTECŢIE A 

MEDIULUI 

EDITURA MERITOCRAT CLUJ-NAPOCA 

ISBN 978-630-6549-05-4 



prof. Livia Rodica Suci 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Măsuri de protecţie 

a mediului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
EDITURA MERITOCRAT CLUJ-NAPOCA 

2022 



 

TEXT  Măsuri de protecţie a mediului/prof. Livia Rodica Suci 

 
 

Toate drepturile rezervate autorului 

 

 

 

 

Consilier editorial: lect. dr. Tiberiu Irimia 

Lector de carte: ing. drd. Paula Mândrean 

Tehnoredactare: prof. Livia Rodica Suci 

Coperta I-IV: prof. Livia Rodica Suci 

Corectura: prof. Livia Rodica Suci 

Grafică generală: prof. Livia Rodica Suci 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Editura Meritocrat Cluj-Napoca 
Tel. 0760 607 889, 0741 494 338 

e-mail: meritocratcj@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 2022 Editura Meritocrat Cluj-Napoca 

Toate drepturile grafice asupra acestei ediții aparțin editurii Meritocrat, orice reproducere sau 

modificare, indiferent de formă și suport, neautorizată urmând să suporte consecințele legii. 
 

 

 
 

Responsabilitatea calității corecturii textului din această carte aparține autorului. 

mailto:meritocratcj@gmail.com


3  

CAPITOLUL I  

PROTECŢIA MEDIULUI – PROBLEMĂ GLOBALĂ FUNDAMENTALĂ A 

LUMII CONTEMPORANE 

 

1.1. Mediul şi componentele sale 

 

 Mediul natural are un caracter complex. Pentru oameni, însă, mediul înconjurător nu se 

limitează numai la natură, ci la întreg cadrul său de viaţă. Cu alte cuvinte, mediul este ansamblul 

condiţiilor naturale, fizice, chimice, biologice, culturale şi sociologice susceptibile a acţiona asupra 

organismelor vii şi activităţii umane. 

 În prezent percepţia mediului şi a relaţiilor pe care le stabilim cu acestea s-a modificat. 

Dimensiunile percepţiei, din punct de vedere cultural, ştiinţific, politic şi economic, sunt mult mai 

extinse la momentul actual decât acum 100 de ani. Însăşi relaţia omului cu mediul este aproape cu 

totul alta. 

 Dacă ar fi să privim strict din perspectiva relaţiei om-natură, mediul este constituit din 

totalitatea organismelor şi elementelor naturii în care trăieşte omul, sintetizând totul într-un 

ecosistem global. Omul nu numai că s-a adaptat la mediu, dar a şi transformat (uneori agresiv şi 

radical) acest mediu în folosul său. Prin agricultură, prin exploatarea resurselor, prin amenajarea 

terenului etc. ecosistemul uman a fost transformat fundamental şi, prin urmare, este cât se poate de 

important să tratăm distinct mediul natural de cel antropic (creat de om). 

 Problema raportului dintre om şi mediul ambiant nu este nouă. Ea a apărut o dată cu cele 

dintâi colectivităţi omeneşti, căci omul cu inteligenţa şi spiritul creator care îl definesc, nu s-a 

mulţumit cu natura aşa cum era ea, ci a pornit cu curaj şi tenacitate la opera de transformare a ei 

potrivit nevoilor sale.  

 Multiplicându-se neîncetat, specia umană a adăugat peisajului natural privelişti noi, 

prefăcând mlaştini şi pământuri înţelenite în văi roditoare, ţinuturi aride în oaze de verdeaţă, a 

creat noi soiuri de plante de cultură şi a domesticit animale sălbatice. Până aici, echilibrul natural 

nu a avut de suferit decât, poate, pe arii foarte restrânse, care nu puteau afecta ansamblul. 

 Cotitura a intervenit o dată cu revoluţia industrială şi, mai cu seamă, cu noua revoluţie 

tehnico-ştiinţifică. Ştiinţa şi tehnologia modernă, sporind nemăsurat puterea omului, au ridicat, în 

medie, nivelul de viaţă de pretutindeni. Dar reversul civilizaţiei industriale contemporane, al 

progresului material a fost şi este înrăutăţirea mediului natural. Sub impactul dezvoltării 

economice au fost poluate, mai mult sau mai puţin grav, solul, apa şi aerul, au dispărut şi sunt pe 

cale de dispariţie multe specii  de plante şi animale, iar omul este confruntat la rândul lui cu 

diverse  maladii cauzate de poluare, fenomen ce cuprinde astăzi toate ţările şi continentele. 

Efectele ei sunt resimţite până şi pe întinderile, până ieri imaculate, ale Antarcticii. S-a calculat că 

în timp de un deceniu, devierile civilizaţiei au provocat mediului natural pagube mai mari decât 

într-un mileniu. 

 Poluarea ca problemă globală este apanajul secolului nostru, mai precis al ultimelor trei 

decenii, timp în care populaţia lumii a crescut de la 5 la 6 miliarde de locuitori. Sunt mulţi sau 

puţini? Exercită oare numărul lor cu adevărat o „presiune demografică” asupra mediului 

înconjurător? Iată întrebări ce-i frământă deja pe demografi, economişti, medici şi alţi specialişti, 

ca şi pe oamenii politici. Problema care i-a preocupat pe specialişti de-a lungul timpului a fost, de 

fapt, aceea dacă se poate asigura hrană suficientă populaţiei şi doar în ultimele decenii şi-au 

îndreptat atenţia asupra unui aspect care s-a dovedit a fi la fel de important: degradarea mediului 

ambiant prin poluare, eroziune şi alte fenomene, datorate acţiunii, voite sau nu, a omului, proces ce 

afectează nu numai posibilităţile de procurare a hranei, ci şi alte aspecte ale existenţei umane, 

începând cu sănătatea. 
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În prezent, la nivel global, omenirea se confruntă cu multe probleme:  

- creşterea explozivă a numărului oamenilor,  

- reducerea unor resurse naturale (combustibili, minereuri, păduri),  

- poluarea mediului (a aerului, a apelor, a solurilor),  

- reducerea biodiversităţii.  

Economiştii, care interpretează şi analizează tendinţele în termeni specifici, cum sunt 

investiţie, creştere, economie, consideră că sunt puţine motive de îngrijorare pentru modul în care 

restricţiile naturale intervin în activitatea economică şi cred că tehnologiile avansate pot depăşi 

orice limite. Opiniile lor domină şi sunt luate în consideraţie în lumea finanţelor şi a marilor 

industrii, de către guverne şi agenţii internaţionale pentru dezvoltare.  

Ecologiştii, care studiază relaţiile dintre fiinţele vii, precum şi dintre acestea şi mediu, 

reprezintă grafic fenomenul de creştere biologică într-un mediu finit în funcţie de timp în forma 

unei curbe în forma literei S. Această teorie se verifică în practică: dacă se introduc câteva alge 

într-o capsulă Petri şi se alimentează din belşug, când se observă că algele se înmulţesc la început 

mai lent, apoi din ce în ce mai repede, până la o anumită limită, când ritmul de creştere începe să 

scadă datorită acumulării de reziduuri. Observând că toate procesele de creştere sunt limitate 

datorită constrângerilor impuse de parametrii ecosistemului, ecologiştii consideră că, dacă nu se 

restructurează întregul sistem economic respectând principii de compatibilitate cu mediul, 

degradarea fizică a planetei va determina un inevitabil declin ecologic şi economic. 

Însemnătatea vitală pentru om, pentru societatea umană, pentru alte forme de viaţă a 

integrităţii structurale şi funcţionale a geosistemului a atras de multă vreme atenţia asupra 

necesităţii de a-l proteja, de a preveni deteriorarea lui, de a-i conserva resursele. Ideea de protecţie 

a ambianţei naturale şi social-economice a omului a apărut şi a evoluat începând din Antichitate. 

Dezvoltarea progresivă a tehnicii, generalizarea spaţială a prezenţei umane, diversificarea 

impactului umanizării, conştientizarea caracterului limitat al unor resurse naturale şi consecinţele 

din ce în ce mai dure ale unor forme de antropizare neraţională au acutizat însă necesitatea 

protecţiei acestui imens bun comun. În mod evident, pentru viabilitatea unor asemenea structuri 

comune gestiunea corectă a potenţialului natural şi uman, prevenirea oricăror forme de degradare 

şi conservarea structurilor respective sunt considerate acţiunile cele mai adecvate.  

Realizarea unor efecte de protecţie reală, benefică în sens multiplu şi durabilă, implică 

acţiuni concertate, de la nivel local la nivel global, ale unor factori social-educaţionali, economici 

şi politici. În sensul asigurării unei baze sociale a măsurilor de protecţie, un rol excepţional de 

important revine informaţiei şi educaţiei. Ele sunt singurele capabile să susţină acest ansamblu de 

măsuri printr-un mecanism infailibil, acela al înţelegerii necesităţii de a se menţine raporturi 

echilibrate între toate componentele şi structurile geosistemului, situaţie care nu se poate realiza 

fără o protecţie adecvată. Orientându-se informaţia în primul rând asupra componentelor şi 

relaţiilor interactive degradate, în curs de degradare sau care prezintă riscul degradării, asupra 

consecinţelor unei atitudini de fapt şi iraţionalitate, se poate forma şi generaliza, prin educaţie, o 

nouă etică a comportamentului uman, un umanism mai complex, mai armonios şi mai util 

întregului sistem, pe termen lung. În felul acesta, legislaţia de protecţie nu va mai fi percepută ca 

un ansamblu restrictiv şi punitiv, ci ca un cadru logic necesar de reglementare a comportamentului 

uman în cadrul raporturilor geosistemice ale societăţii.  

Implicaţia factorilor economici în realizarea protecţiei geosistemului comportă două 

aspecte. Primul constă în respectarea tuturor legilor şi normativelor referitoare la limitele 

impactului pe care activităţile economice îl pot avea asupra diferitelor componente, structuri, 

sectoare spaţiale etc. Al doilea aspect este dependent de randamentul activităţilor economice, pe 

seama căruia o parte variabilă din produsul intern brut (P.I.B.) poate fi dirijată către acţiuni de 

protecţie. 

Factorii politici sunt cei care, pe lângă orientarea/stimularea evoluţiei economice într-un 

sens durabil şi conservativ, trebuie să asigure iniţierea şi aplicarea unei legislaţii corespunzătoare 

nivelului de risc la care sunt supuse structurile geosistemice, în primul rând datorită societăţii 

umane. 
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Înţelegerea, acceptarea, chiar stimularea acestor premise necesare unei protecţii eficiente 

nu sunt însă şi suficiente pentru a se asigura acţiunilor respective randamentul dorit şi durabilitatea 

efectelor. Atingerea acestor deziderate pretinde raportarea permanentă la funcţionalitatea 

sistemică, datorită căreia situaţii riscante se pot produce nu numai în momentul în care calitatea 

unor elemente sau structuri scade brutal, afectând viaţa spontană sau interesele societăţii umane, ci 

încă din perioada în care cumularea unor secvenţe de evoluţie discontinuă determină atingerea 

unor praguri, care pot fi urmate de disfuncţii. Numai cunoaşterea corectă, completă şi în timp util, 

a tendinţei de evoluţie după realizarea pragurilor respective poate asigura o protecţie raţională. În 

situaţia în care tendinţa de disfuncţie este constatată la timp, protecţia se poate desfăşura în forma 

ei cea mai raţională, cea mai eficientă: prevenirea. 

În acelaşi timp, deoarece funcţionalitatea sistemică difuzează în egală măsură atât efectele 

benefice ale unei protecţii eficiente, cât şi disfuncţiile necorectate de o protecţie 

incompetentă/ineficientă, importanţa protecţiei nu se limitează la nivel naţional şi nici chiar 

regional, deoarece coexistenţa sistemelor naturale şi a sistemului social-economic impune 

permanent geosistemului un caracter de unitate temporo-spaţială. În consecinţă, disfuncţiile sunt 

transmisibile şi extensibile, aşa cum şi acţiunile de protecţie pot difuza efecte benefice sau 

deficienţe. Spre exemplu, poluarea aerului şi a apelor are frecvent un caracter transfrontalier; 

sursele de energie calorică suplimentară, provenită mai ales din activităţi industriale, ca şi cele care 

emit gaze cu efect de seră sunt răspândite pe teritoriile unor state diferite, dar fenomenul general 

de încălzire afectează întreaga atmosferă terestră etc. 

În ultimele decenii, degradarea planetară a avansat cu toate că au fost înfiinţate agenţii de 

protecţie a mediului în toate ţările, au fost introduse mii de legi care vizează protecţia mediului, au 

fost semnate tratate şi convenţii la nivel mondial sau regional, s-au înfiinţat zeci de mii de grupuri 

şi mişcări ecologiste, a crescut numărul celor care promovează idei referitoare la mediu.   

Fiind martori ai efectelor distructive ale unei economii mondiale neviabile din punct de 

vedere al mediului, bazată pe fenomene de creştere nelimitată, se pune problema schimbării 

comportamentului nostru social şi a sistemului de valori adoptat şi a implicării fiecăruia în 

activităţi de protecţie a mediului şi de promovare a proiectelor care sunt destinate acestui scop. Din 

perspectiva educaţiei elevilor pentru o dezvoltare durabilă a mediului, se propune oferirea unor 

modele de analiză a stării mediului, identificarea unor probleme şi găsirea unor soluţii eficiente din 

punct de vedere economic, dar şi ecologic. 

Protecţia mediului este o necesitate imperioasă generată de certitudinea că oamenii sunt 

parte integrantă din natură şi nicidecum superiori acesteia. 

Educaţia pentru mediu se face începând cu primii ani de viaţă, în familie, în grădiniţă şi, 

apoi, în şcoală.  Şcoala este chemată să determine nu numai sentimente de admiraţie faţă de 

frumuseţile naturii, ci şi convingeri şi deprinderi de protecţie a mediului înconjurător. Este o 

datorie de onoare a tuturor cetăţenilor planetei cunoaşterea măsurilor de protecţie a acesteia. 

Protecţia naturii devine tot mai mult una din cele mai importante preocupări ale societăţii 

contemporane şi impune acţiuni de  prevenire a deteriorării mediului, acţiuni de reconstrucţie 

ecologică şi acţiuni de depoluare. 

Protecţia mediului înseamnă conservare plus ocrotire. Prin conservare se înţelege utilizarea 

resurselor naturii cu maximă eficienţă, în mod raţional, pe baza respectării riguroase a 

potenţialului productiv şi a capacităţii de suport a mediului respectiv. Conservarea impune 

cunoaşterea profundă a naturii, a echilibrelor din natură, a interconexiunilor dintre elementele 

mediului. Prevenirea degradării mediului şi necesitatea considerării deşeurilor ca resursă presupun 

reciclarea deşeurilor pentru evitarea supraîncărcării mediului cu produse adesea toxice sau rău 

mirositoare, cu efecte degradante atât spaţial, cât şi estetic.  

Ocrotirea mediului este a doua componentă a protecţiei. Formele de ocrotire sunt: parcurile 

naţionale, rezervaţiile, refugiile şi declararea unor specii de plante sau animale, a unor peisaje 

deosebite etc. ca fiind „monumente ale naturii”. Efervescenţa şi acţiunile ce s-au declanşat au făcut 

din protecţia mediului una din marile idei-forţă ale etapei actuale. S-au realizat progrese în ce 

priveşte controlul poluării în diferite domenii sau zone, se fac schimburi de informaţii, se 
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efectuează studii globale asupra poluării şi a efectelor ei pe perioade diferite, se alocă fonduri tot 

mai mari pentru protecţia mediului.  

Este necesară cunoaşterea şi popularizarea consecinţelor poluării. Dascălul trebuie să facă 

totul pentru ca elevii şi părinţii lor, să ştie ce au şi ce trebuie să facă pentru menţinerea echilibrului 

biologic şi al sănătăţii omului. Cât de mare este pericolul poluării este greu de precizat. Datele cele 

mai recente arată că din cauza poluării, stratul de ozon suferă modificări. Pentru ocrotirea şi 

protejarea mediului înconjurător e necesară: folosirea raţională a resurselor naturale; protejarea 

naturii şi oamenilor faţă de poluanţi; instruirea şi educarea elevilor, părinţilor, comunităţii locale 

(şi nu numai) în vederea participării la protejarea naturii - „Dacă nu vom gospodări cu 

înţelepciune rezervele planetei şi nu vom ocroti natura, vom rămâne în cele din urmă singuri pe o 

planetă pustiită” (Acad. ŞT. MILCU) 

Reducerea şi eliminarea factorilor poluanţi precum şi crearea de arii protejate cât mai 

întinse, permit refacerea echilibrului ecologic alterat sau menţinerea cadrului natural existent. 

Protecţia mediului înconjurător a apărut ca problemă a omenirii numai în zilele noastre, 

respectiv atunci când omul a cucerit practic întregul spaţiu al Terrei, prielnic vieţii. Cerinţele 

omului modern sunt numeroase şi variate. Ele se exprimă în moduri diferite şi consecinţele se 

reflectă adesea direct asupra mediului înconjurător. Mentalitatea era şi este de a profita la maxim 

de tot ceea ce oferă natura fără a ţine seama de eventualele urmări.  

În acest sens profesorul Jean Dorst în lucrarea  „Înainte ca natura să moară” afirma: 

„Homo faber de astăzi are o credinţă nezdruncinată în viitor. Mâine va înlătura munţii, va schimba 

cursul râurilor, va obţine recolte în deşerturi, va zbura spre alte planete. O cumplită concepţie 

utilitară a pus stăpânire pe oameni. Ei nu se mai interesează decât de ceea ce aduce un folos, de 

preferinţă imediat.”. (Dorst, J., Înainte ca natura să moară, Editura Ştiinţifică, Bucureşti,1970). 

Fenomenul de poluare a devenit în ultimii 30 de ani o problemă în aceeaşi măsură locală, 

regională şi globală a omenirii, pentru care se caută măsuri de protecţie sau de rezolvare, fără a se 

putea afirma că acestea au fost şi găsite.  

Saburo Okita afirma: „Mediul reprezintă factorul de bază pentru continuitatea 

supravieţuirii omului, iar prosperitatea omenirii pe termen lung este de neconceput dacă nu suntem 

în stare să asigurăm generaţiilor viitoare posibilitatea de a se bucura din plin de binefacerile 

naturii.”. (Okita, S., Cu faţa spre secolul 21, traducere din limba engleză de Hermine Maershon şi 

Maria Iliescu, Ed. Ager-Economistul, Rai, Bucureşti, 1992, p.155). 

Populaţia Terrei este confruntată cu un paradox: dorinţa unei vieţi mai bune, cu preţul 

propriei distrugeri. Ea trăieşte experienţa unor transformări profunde pentru a-şi asigura pe termen 

lung supravieţuirea, fiind conştientă că aceasta se poate face numai prin conservarea mediului la 

nivel global. 

La Conferinţa asupra Mediului de la Stockhlom din anul 1972 este lansată ideea că 

problemele mediului înconjurător sunt inseparabile de cele ale bunăstării omenirii şi de procesele 

economice în general. În paralel este afirmat faptul că protecţia mediului necesită o colaborare 

globală şi sunt demarate o serie de măsuri pozitive dintre care amintim: 

- în anul 1982 Adunarea Generală a ONU adoptă Charta Mondială a Naturii; 

- în anul 1987 în cadrul Comisiei Internaţionale a Mediului este propus conceptul de 

dezvoltare durabilă - dezvoltarea care satisface cerinţele prezentului fără a compromite 

posibilitatea generaţiilor viitoare de a răspunde propriilor nevoi. 

Un moment deosebit l-a reprezentat Conferinţa ONU pentru Dezvoltare şi Protecţie a 

Mediului desfăşurată la Rio de Janeiro în anul 1992 în care s-au dezbătut problemele dezvoltării 

economice în armonie cu modificările mediului. Este acceptat conceptul de dezvoltare durabilă 

având ca obiectiv general găsirea unei interacţiuni optime între patru sisteme: uman, economic, 

tehnologic şi de mediu, într-un proces dinamic şi flexibil de funcţionare. Reconcilierea omului cu 

natura trebuie să se facă la diferite niveluri, în diferite  scopuri şi cu mijloace variate. (Borlea, Gh. 

F., Ocrotirea naturii, Ed. Eurobit, Timişoara, 2004). 

Persistenţa fiinţelor vii şi bunăstarea omenirii, depind de modul în care vom şti să păstrăm 

biosfera cu toate sistemele ei ecologice sănătoase în varietatea de plante şi animale, cu soluri 
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fertile, ape pure şi aer curat. Modelul dominant de consum duce la devastarea mediului, epuizarea 

resurselor, extincţia unor specii.  

 Starea de sănătate a fiecăruia dintre noi nu poate fi menţinută respirând aer poluat, 

consumând alimente şi apă contaminată cu  substanţe chimice.  

Problema păstrării calităţii mediului înconjurător începe cu dorinţa de a evidenţia frumosul 

din natura. De aceea, trebuie să ne asumăm responsabilitatea faţă de ce se întâmplă în mediul 

nostru de viaţă. Comunicarea cu natura este de o mare importanţă, pentru că ne ajută  să privim 

natura din altă perspectivă, bazată pe înţelegere, responsabilitate şi astfel să ne analizăm 

comportamentul faţă de natură, dacă are implicaţii pozitive sau negative asupra acesteia. 

Niciun demers educativ nu este suficient dacă nu are aplicabilitate practică. Oamenii pot fi 

învăţaţi să-şi schimbe modul de viaţă pentru a proteja mediul. Dar mai întâi trebuie învăţaţi cum 

ignoranţa generează efecte poluante asupra mediului. 

 

1.2. Acţiunile umane şi impactul lor asupra mediului 

 

 Dezvoltarea în sine reprezintă scopul final al oricărui proiect sau activităţi de construcţie 

regională, sectorială sau la nivel de societate. Cu toate acestea, în special dezvoltarea economică 

deţine cele mai multe trăsături de fond care pot intra în contradicţie cu dezideratele dezvoltării 

durabile. Faptul că ea reprezintă un proces prin care resursele sunt astfel utilizate încât să fie atinse 

anumite criterii cum ar fi prosperitatea, performanţe industriale, participarea socială etc. face ca, 

de cele mai multe ori, să se aibă în vedere numai disponibilitatea resurselor sau căile posibile de 

creştere a acestora. Din acest motiv, oricât s-ar optimiza procesele economice de utilizare a 

resurselor, nevoia procurării lor în cantităţi tot mai mari rămâne ca o tendinţă reală a zilelor 

noastre. Aşa se face că în ţările puternic industrializate, consumul acestora pe cap de locuitor este 

în continuă creştere, în ciuda atitudinii tot mai prietenoase faţă de mediu a forurilor internaţionale 

şi a guvernelor naţionale şi a creşterii eficienţei modului în care se folosesc resursele naturale. 

 De fapt, consumul de resurse este doar o faţetă a impactului activităţilor umane asupra 

mediului înconjurător. Alte aspecte legate de efectele activităţilor umane structurate pe 6 domenii 

fundamentale de activitate, considerate ca fiind activităţile cu cel mai mare impact asupra mediului 

înconjurător: producerea energiei; industria; agricultura; transporturile; activităţile menajere; 

turismul şi petrecerea timpului liber. 

 

 Paleta surselor de degradare a solului este vastă, însă partea cea mai vizibilă şi aflată la 

îndemâna înţelegerii oricui priveşte acumularea unei enorme cantităţi de reziduuri de tot felul. 

Imaginea haldelor de deşeuri din jurul uzinelor şi impresionante producţie de gunoi din centrele 

urbane sunt numai două din aspectele acestui fenomen nociv. Gunoi a existat dintotdeauna, dar 

noţiunea aceasta, ca şi atâtea altele, şi-a modificat serios conţinutul. Pentru gospodăriile ţărăneşti 

tradiţionale şi deci pentru localităţile rurale, gunoiul însemna aproape exclusiv resturi vegetale 

nefolosite de animale, care putrezeau în câteva luni, pentru ca iarna sau primăvara să fie 

împrăştiate pe câmp pentru fertilizare.  

 Există practic o reciclare naturală completă ce se consumă aproape la fel şi în perimetrul 

oraşelor, ale căror periferii nu se deosebeau cine ştie cât de felul de viaţă de la sate. Cu totul altfel 

stau lucrurile într-o lume a industrializării şi urbanizării vertiginoase, când doi din cinci locuitori ai 

globului trăiesc deja în oraşe – faţă de unul din şapte la începutul secolului. În plus, proliferează 

oraşele mari şi foarte mari, ajungându-se ca acelea cu peste un milion de locuitori să depăşească 

două milioane.  

 După calcule aproximative, fiecare locuitor din oraşele europene „produce” mai bine de 1,5 

kg de gunoi pe zi, iar în SUA de vreo trei ori mai mult. De obicei, drumul gunoiului sfârşeşte la 

periferia oraşului, în gropi existente sau pe locuri virane, unde se acumulează în grămezi imense, 

acceptate ca servituţi inevitabile, urâţind peisajul, poluând solul, aerul şi apele subterane. Şi mai 

grav este că o bună parte din aceste gunoaie, îndeosebi materialele plastice, sunt extrem de 

rezistente la acţiunea bacteriilor şi, practic, nu se reciclează pe cale naturală.  
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 Evacuarea rudimentară a gunoaielor a început să pună serioase probleme în zonele puternic 

urbanizate din Occident încă de acum mai bine de o sută de ani. În 1870, în Anglia, şi în 1892, în 

Germania, pentru marile oraşe s-a introdus incinerarea gunoaielor, cu valorificarea parţială a 

căldurii pentru producerea de abur şi curent electric. Sistemul de incinerare s-a extins şi 

perfecţionat mult, optându-se pentru arderea centralizată în marile uzine, mai avantajoasă pentru 

marile oraşe. 

 Preocupantă rămâne nu numai problema asigurării salubrităţii în perimetrele urbane şi în 

vecinătatea lor. Astăzi, plugurile tractoarelor scot deseori la iveală ambalaje de plastic şi cutii de 

conserve, în primul rând pe terenurile arabile din jurul centrelor urbane, dar şi în alte părţi. 

Prezenţa acestor obiecte aruncate şi a multor altora se întâlneşte, din păcate, şi în poienile 

munţilor, şi pe malul râurilor sau pe litoralul marin, cam peste tot unde orăşeanul „evadează” în 

sânul naturii, fără a renunţa măcar pentru scurt timp la comoditatea locuinţei şi la gestul reflex de a 

arunca resturile. 

 Reciclarea este un element cheie pentru reducerea poluării aerului şi apei. De exemplu, 

oţelul produs din fier vechi reduce poluarea aerului cu 85%; poluarea apei cu 76%, eliminând în 

totalitate resursele miniere. Fabricarea hârtiei din materiale reciclate reduce poluarea aerului cu 

74%, a apei cu 35% şi reduce în acelaşi timp presiunea asupra pădurilor în proporţie directă cu 

suma reciclată.  

 Deşi în ultimii ani s-a pus accent pe resturile rezultate la sfârşitul consumării ciclului 

productiv, se consumă de departe mai mult în extragerea şi prelucrarea combustibililor materiali şi 

fosili. De exemplu, exploatarea necombustibilă în SUA produce, ca estimări conservative, 1 

miliard de tone/an resturi materiale îndepărtate, cel puţin de 6 ori cât gunoiul municipal din SUA 

din 1988. Odată cu producerea mineralelor din mine de suprafaţă şi mai puţin din mine subterane, 

se extinde degradarea solului. O estimare mondială făcută de guvernul SUA în 1976 a arătat că 

peste o jumătate de milion de hectare au fost distruse de exploatarea minieră de suprafaţă. Din 

acestea, în mare, 2/3 au rezultat de la extracţia mineralelor necombustibile şi 1/3 din cărbune. Deşi 

unele ţări au reguli stricte în legătură cu refacerea solului după exploatarea totală, rezultatul cel 

mai des întâlnit este un solid acid, de genul celui din planul mineral de cărbuni maro din estul 

Germaniei. 

 Primele discuţii în legătură cu tendinţa adoptării pe plan mondial a unei societăţi cu 

materiale de unică folosinţă au avut loc în jurul anilor 1970, când au crescut preţurile pentru petrol 

şi derivaţii acestuia şi conştiinţa protecţiei mediului. Creşterea costurilor energice au făcut 

reciclarea mai atractivă, încetinind tendinţa de aruncare a unei cantităţi mai mari de metal, sticlă şi 

hârtie.  

 Cel de-al doilea sprijin a venit în timpul anilor 1980, când mai multe gropi de gunoi urbane 

s-au umplut şi au forţat municipalităţile să încarce şi să transporte gunoiul la locuri de depozitare 

cât mai îndepărtate. De exemplu, în multe oraşe din SUA, depozitarea gunoiului costă din ce în ce 

mai mult de-a lungul ultimei decade şi au crescut şi terenurile, făcând astfel mai eficientă, din 

punct de vedere al costurilor, fondarea unei industrii de reciclare.  

 În timpul anilor 1990, această tendinţă a fost obligată să se dezvolte, datorită necesităţii de 

reducere a emisiilor de carbon, a poluării aerului, ploile acide şi deşerturile toxice.  

 În viitorul apropiat, ţările vor manifesta o politică de înţelegere, de reciclare sistematică a 

metalului, sticlei, hârtiei şi a altor materiale, începând cu separarea surselor încă de la nivelul 

consumatorului. Multe comunităţi europene, japoneze şi americane, au făcut deja mai mulţi paşi în 

această direcţie. 
 

. 
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CAPITOLUL II 

EXEMPLE DE MĂSURI DE PROTECŢIE A MEDIULUI 

 

 
Multe din acţiunile noastre cotidiene, chiar dacă mărunte în aparenţă, au o valoare enormă 

adunate la nivel global. De la hârtia mototolită aruncată pe jos, la cutia de bere azvârlită din 

maşină, de la emisiile unui motor prost reglat până la furnalul unei fabrici părăginite, de la becul 

uitat aprins până la risipa miliardelor de beculeţe aprinse de Crăciun. Acestea sunt doar câteva 

exemple de fapte negative care aduc răul asupra planetei.  

La nivel de şcoală, în procesul instructiv-educativ, elevii trebuie conştientizaţi că e timpul 

să fim ECO, să gândim de două ori înainte de a face ceva, iar acţiunile pe care le facem, să fie 

ECOlogice, să fie ECOnomice şi să aibă ECOu şi asupra celorlalti.  

Vom prezenta în continuare câteva exemple de măsuri de protecţie a mediului care pot fi 

aplicate la nivel individual, local, regional, naţional, internaţional. 

 

2.1. Protecţia componentelor mediului 

 

Tabelul 2.1. Măsuri de protecţie a componentelor mediului 

 

Componenta mediului 

 

Măsuri de protecţie 

 

Apa - nu aruncăm gunoaiele în apele curgătoare; 

- nu folosim îngrăşăminte chimice în exces, pentru că 

poluează apa din fântâni (apa subterană, apa freatică); 

- nu aruncăm petrol sau substanţe toxice în apă pentru 

că mor peştii; 

 

Aer - nu ardem gunoaiele în spaţii deschise; 

 

Sol - nu păşunăm excesiv, pentru a nu degrada vegetaţia 

care proteajează solul împotriva eroziunii 

- evităm defrişarea, pentru a nu degrada solul prin 

eroziune şi pentru a nu se produce alunecări de teren; 

- nu folosim în exces îngrăşăminte chimice, erbicide, 

pesticide – acestea poluează solul şi îi schimbă 

compoziţia chimică; 

- evităm irigatul excesiv, pentru că acesta duce la 

sărăturarea solului; 

- aglomerarea prea multor animale pe o suprafaţă 

restrânsă de păşune poate determina distrugrea 

vegetaţiei, eroziunea, la terenurile în pantă sau tasarea 

solului sub forma „potecilor”; 

- realizarea arăturii de-a lungul curbei de nivel pe 

versanţi; 

- amenajarea pantelor abrupte sub formă de terase; 

- nu folosim în exces detergenţi chimici; 

- nu facem foc oriunde deoarece se distruge vegetaţia şi 

solul 

 

Plante / vegetaţie, plante 

cultivate 

- nu facem foc în pădure, pe pajişti; „Să nu te joci cu 

focul!” 
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- nu rupem crengile copacilor; 

- nu rupem florile din pajişti; 

- când ieşim la iarbă verde, pădure, menţinem locul 

curat; „Să ştii că dacă nu îţi este greu să urci dealul cu 

conserva plină, trebuie să nu îţi fie greu să-l cobori cu 

ea goală”.  

 - nu aruncăm gunoaie în pădure şi pe pajişti; 

- stoparea defrişărilor; 

- economisim lemnul pădurilor; 

- plantăm puieţi în pădure, în parcuri, în lunci şi în 

perdele forestiere de protecţie; 

- curăţăm pădurea de crengi uscate sau copaci bolnavi; 

- nu aruncăm cioburi de sticlă pe pajişte sau în 

apropierea pădurilor (deoarece acestea în contact cu 

razele soarelui pot provoca scântei, incendii);  

- Să pliveşti floarea aceea din ghiveciul cu flori şi să-i 

pui puţină apă!  

 

Animale fauna şi animale 

domestice 

- nu distrugem cuiburile păsărilor; 

- nu distrugem muşuroaiele furnicilor;  

- nu distrugem cuiburile cu ouă şi pui; 

- nu distrugem vizuinile animalelor; 

- nu ucidem insectele pentru a ne distra; 

- cine protejează animalele, va proteja şi omul; 

- protejăm animalele, nu le vânăm; 

- amenajăm spaţii pentru hrănirea animalelor sălbatice; 

 

 

2.2. Managementul deşeurilor 

 

Oamenii produc enorme cantităţi de deşeuri. În societăţile industrializate se estimează că 

fiecare locuitor aruncă mai mult de un kilogram de gunoi pe zi. Aceste deşeuri sunt, în mare parte, 

strânse în gropi de gunoi şi arse în incineratoare. Ele pot fi reciclate în mod inteligent, diminuând 

astfel poluarea mediului. Dacă separăm diferitele materiale şi le aruncăm în containerele adecvate, 

ele sunt recuperate şi servesc ca materii prime la fabricarea altor obiecte. În acest fel facem o faptă 

bună pentru viaţa planetei noastre. 

 

Tabelul 2.2. Măsuri individuale şi argumente privind produsele reciclate 

 

Produsul 

 

Măsuri individuale 

 

Argumente 

 

Apa uzată - epurarea apelor uzate 
 

 

Deşeuri menajere 

organice 

- depozităm deşeurile 

organice într-un loc amenajat 

pentru a se forma compostul 

- aruncăm deşeurile organice 

pe suprafeţe cultivate pentru a 

se transforma în humus 

- utilizăm resturile menajere 

descompuse 
 

- pot constitui îngrăşământ pentru 

plante; 
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- unele resturi menajere pot 

constitui hrană pentru 

animale; 
 

- hrănim animale domestice sau 

sălbatice 

- le depozităm în tomberoane 

speciale; 
 

- se obţine biogaz prin procesul de 

putrezire 

Deşeuri de lemn - pot fi realizate suporturi pt 

flori, băncuţe, împrejmuirea 

rondourilor de flori, stinghii 

pentru planşe; 
 

- astfel nu tăiem din bucăţile întregi 

de lemn (utilizăm doar resturile); 

- din resturile de la creioane 

pot fi realizate diverse colaje; 

- realizarea unor machete; 
 

- pot fi realizate expoziţii cu lucrări 

ale copiilor; 

-se pot folosi pentru foc, 

pentru fabricarea hârtiei şi a 

unor prefabricate din lemn 
 

- nu se mai taie atâtea păduri 

Deşeuri metalice - reciclarea şi valorificarea 

fierului (materiale feroase) 
 

- în vederea obţinerii fondurilor 

proprii 

- reciclarea metalelor 

neferoase (aluminiu, cupru) 

- sunt foarte căutate pentru că sunt 

topite şi transformate în foi din 

care se fac multe obiecte utile 
 

sticla  - pictură pe sticlă - expoziţie cu vânzare; 

- reciclarea sticlei în funcţie 

de culoare dar şi în funcţie de 

scopul pentru care a fost 

folosită, 

- cioburile de sticla sunt un 

ingredient important în fabricarea 

sticlei, deoarece ajută la scăderea 

punctului de topire şi astfel se 

economiseşte atât energie cât şi 

materie primă. 
 

P.E.T.-urile: 

sticlele de suc/ulei 

cutiile de 

margarină si iaurt, 

flacoanele 

conservele… 

- adun cutiile de plastic, cum 

sunt cele de la margarină sau 

brânzeturi; 

 

 

- adunăm sticlele din plastic 

- pot fi refolosite pentru mâncarea 

pe care o luăm la serviciu/şcoală, 

pentru păstrarea diverselor 

alimente în frigider, pentru 

răsaduri. sau păstrarea cuielor sau a 

şuruburilor; suport pentru 

ghivecele de flori; 

- Există astăzi tehnologii care, 

respectând normele de protecţie a 

mediului, sunt capabile să 

retopească şi să reprelucreze 

deşeurile din plastic. Acest lucru 

nu se face înca în România, dar 

există firme româneşti care adună 

ambalajale din plastic, le mărunţesc 

şi le exportă fabricilor din 

străinătate care dispun de 

instalaţiile necesare reciclării lor. 

Acestea pot deveni noi recipiente, 
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dar şi pulovere sau alte diverse 

obiecte care au plastic în 

compoziţie. 

- Pentru a contribui la 

revalorificarea deşeurilor din 

plastic, fiecare poate separa aceste 

ambalaje de restul gunoiului. Apoi, 

sticlele, de exemplu, pot fi turtite şi 

predate separat celor care le 

colectează. Este important ca ele să 

fie turtite pentru că atunci vor 

ocupa mai puţin loc şi va creşte 

numărul de sticle care încap într-un 

coş de gunoi, container sau mijloc 

de transport.  
 

Ambalaje metalice - strângem cutiile de 

conserve; 

- pot fi de asemenea refolosite 

pentru păstrarea altor lichide din 

gospodărie sau se pot tăia şi utiliza 

la protejarea plantelor (trandafiri) 

în timpul iernii, ghivece pentru 

flori. 

- acestea pot fi tăiate şi se pot 

confecţiona jucării pentru cei mici, 

decupând bucăţile dorite, lipindu-le 

cu cositor şi acoperindu-le apoi cu 

hârtie colorată; 

-se duc la fabrici de unde se fabrică 

alte ambalaje 
 

Îmbrăcăminte 

 

 

 

 

 

 
 

- spălăm îmbrăcămintea care 

nu o mai folosim şi o donăm 

altor persoane; 

- facem din pânză „aţă” 

pentru legat roşii; 

- tăiem hainele fâşii, iar din 

ele facem preşuri; 

- acte de caritate; 

- economisim bani; 

 

Încălţăminte 

 
 

- papucii care ne rămân mici îi 

dăm altora; 

- acte de caritate; 

Jucării 

 
 

- le dăm copiilor care au 

nevoie 

- acte de caritate. 
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2.3. Economisirea resurselor  

 

Tabelul 2.3. Măsuri individuale şi argumente privind economisirea hârtiei, apei şi curentului 

electric 
 

Produsul 
 

Măsuri individuale 
 

Argumente 
 

hârtia - nu pun mâzgăleli pe 

ultima foaie din caiet; 
 

- îngrijirea atentă a caietelor; 

- cand fac calcule, 

scheme, folosesc hărtie 

care este scrisă pe o parte, 

apoi o arunc 
 

 

- scriu pe amabele părţi 

ale foii înainte de a o 

arunca 
 

- consum mai puţină hârtie 

- nu rup inutil foi din 

caiete; 
 

- cheltuiesc mai puţini bani pentru rechizite; 

- nu fac avioane din 

paginile caietului de 

matematică, chiar dacă 

sunt pline de exerciţii 

rezolvate, şi mai ales nu le 

lansez în curtea scolii!  
 

 

- nu mototolesc hârtia pusă 

la coş;  

- cutiile din carton le 

desfac şi le împachetez. 
 

- astfel ocupă spaţiu mai puţin; 

- adun toate hârtiile într-o 

cutie în camera mea; 

- le pregătesc pentru ambalare şi transport 

către centru de colectare a hârtiei; 
 

- colectarea şi reciclarea 

hârtiei*  

 

 

 

 

 
 

- are sens din punctul de vedere al mediului 

deoarece,  

 -reduce presiunea asupra gropilor de gunoi  

 - reduce presiunea asupra pădurilor naturale  

 - obţinerea hârtiei reciclate foloseşte mai 

puţină energie, apă şi prin urmare, poluează 

mai puţin  

- citesc presa pe internet  - economisim hartie, lăsăm pădurile să 

crească, salvăm ecosistemul. Fiecare tonă de 

hârtie reciclată, salvează 15 copaci mari de 

la tăiere. 
 

- nu las să curgă robinetul 

în timp ce mă spăl pe 

dinţi;  

Schimbarea dură a climei face ca apa să fie 

tot mai rară şi scumpă, la nivelul întregii 

planete. Pe zi ce trece, va fi tot mai 

important să ştim cum să o economisim, mai 

ales că volumul consumului casnic 

reprezintă 65% din consumul total. 
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apa 

- la spălatul pe dinţi iau 

apa din pahar, nu direct de 

la robinet; 
 

 

- Asta ne va incita să reducm consumul cu 

10-20%. 

- închid robinetelor după ce 

mă spăl pe mâini;  

- opresc robinetul la baie 

după ce am băut apă,  

« Să nu te joci cu apa! » 
 

- ne instalăm un "ceas" de 

apă.  
 

- ne asigurăm că nu avem 

scurgeri la reţeaua de 

conducte din casă.  
 

- O picatură pe secundă reprezintă 4 litri pe 

zi.  

- Spălăm vasele într-un 

lighean, fără să lăsăm să 

curgă apa non-stop.  

- Robinetele de bucătărie 

cu dus spală bine fructele 

şi legumele (şi consumă 

mai puţină apă);   

- Preferăm să facem duş 

decât baie.   
 

 

- consumăm mai puţină apă; 

 

 

 

- La temperaturi ridicate, 

reducem consumul de apă 

folosită în grădină, pentru 

stropit prin sistemul de 

irigare prin picătură.  

- Adunăm apa de ploaie în 

căldări, lighene sau 

bidoane/butoaie pentru a o 

folosi la stropit.  
 

- Intr-o jumătate de oră, un furtun cu 

aspersor consumă la fel de multă apă cât o 

familie de patru persoane într-o zi. Adică 

1000 de litri pe oră.  

curentul 

electric 

 - stingem becul pe 

perioada zilei 

- stingem becurile dacă nu 

este nevoie de lumină 

aritficială. 
 

- lăsăm camera să fie luminată natural; 

- stingem becul când ieşim 

din cameră  

 

- nu lăsăm televizorul, 

calculatorul în funcţiune 

când nu le folosim 
 

 

- folosim becuri 

economice 
 

 

- utilizăm aparatura 

electrocasnică cu consum 

mic de energie; 
 

- economisim curent electric; 
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*     Pentru a putea fi valorificată mai departe, hârtia trebuie să îndeplinească o conditie vitală, şi 

anume, să fie curată. Este foarte important ce fel de hârtie punem în recipientul pentru reciclare, 

dar şi păstrarea acesteia departe de sursele de contaminare. Sunt de preferat spaţiile aerisite, ferite 

de soare, umezeală şi praf. Dacă hârtia este contaminată cu uleiuri, grăsime, vopsea etc., ea 

devine nereciclabilă. 

  

Unele dintre aceste măsuri pot fi dezbătute şi aplicate la orele de curs: ştiinţe, geografie, 

educaţie civică, educaţie plastică, abilităţi practice, educaţie tehnologică, putând fi completate cu 

situaţii de învăţare extraşcolare. 

 

SFATURI: 

 

- Să renunţăm la obiceiul de a arunca lângă şi nu în container! 

- Să culegi de pe jos o hârtie aruncată de altcineva!  

- Redu consumul şi vei fi cel mai bun prieten al natruii. Consumul generează deşeuri, iar 

deşeurile generează poluare!  

- Refoloseşte pentru a  cruţa sursele de energie convenţională, vei proteja astfel mediul! 

- Reciclează deşeurile, pentru a te ajuta pe tine, pe cei de lângă tine şi mediul în care trăieşti!  

- Omul sfinţeşte locul...Un copac, o floare, plantată azi, nu te îndreptăţeşte să o rupi mâine! 

Eşti liber să protejezi sau să distrugi! Alege! 

- Ce ţie nu-ţi place, altuia nu-i face!  Nu arunca deşeurile la întâmplare numai ca să scapi de 

ele! Poţi astfel proteja sau distruge! 

- Iubeşte şi protejează natura azi, mâine va fi prea târziu!  Învaţă de la natură generozitatea 

şi frumuseţea.  

- Apa înseamnă viaţă! Protejează apele, fereşte-le de substanţe chimice, ca să ai o viaţă 

sănătoasă şi lungă!  

- Curăţenia casei tale îţi oferă satisfacţie şi bucurie! Frumuseţea grădinii tale te face fericit! 

Nu uita, pământul întreg e adevărata ta casă şi unica grădină! Păstrează-l curat ca să fi mulţumit 

şi fericit! 

- Iubeşte natura ca pe tine însuţi! E casa ta, şi a lui, şi-a mea! Şi nu uita! De-aici n-avem unde 

pleca! 

- Nu gândi că eşti prea mic pentru a proteja mediul! Gândeşte-te că nu esti singur! O picătură 

nu înseamnă mare lucru, dar milioane de picături generează un ocean! Fii o picătură în marea 

iubitorilor de natură! 

 

Progresul nu înseamnă automat eradicarea ignoranţei, iar ignoranţa determină devastarea 

mediului prin atitudini iresponsabile faţă de mediu şi resursele sale. A trăi civilizat nu poate 

exclude atitudinea responsabilă faţă de mediu.  

 

Tabelul 2.4. Argumente pentru indiferenţă şi pentru păstrarea curăţeniei în localitatea în care trăim 

 

 

Argumente pentru indiferenţă 

Argumente pentru păstrarea curăţeniei în 

localitatea în care trăim (evitarea ignoranţei şi a 

indiferenţei) 

- În curtea mea este curat, nu mă 

interesează restul localităţii. 

 

- Este treaba primarilor să se ocupe 

de curăţenia comunei. 

-Degeaba este curat în curtea mea dacă în jur este 

murdărie. 

 

- Dacă în jurul nostru este murdar ajungem să ne 

obişnuim cu murdăria. 
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- Am suficienţi bani pentru a plăti 

serviciul de salubritate. 

 

- Nu mă interesează ce părere îşi fac 

străinii despre localitatea în care 

trăiesc. 

 

- Nu ajunge ca doar eu să pastrez 

curăţenia atâta timp cât toţi ceilalţi 

încalcă regulile de salubritate. 

 

- Nu mi se pare că localitate este 

murdară. 

 

- Oricâte ar face primarul, o localitate nu poate fi 

curată, dacă locuitorii săi sunt indiferenţi sau, mai 

mult, fac murdarie în jurul lor. 

 

- Este păcat sa le dau bani celor de la salubritate când, 

dimpotrivă, aş putea eu câştiga din vânzarea 

maculaturii, a fierului vechi sau dintr-o recoltă mai 

bună. Iar recolta mai bogată o pot obţine din 

compostul produs de mine din deşeurile 

biodegradabile pentru care altfel ar fi trebuit să platesc 

pentru a fi ridicate. 

 

- Este important ca localitatea în care trăiesc să placă 

tuturor celor care o vizitează, mai ales în zilele noastre 

când se pot câştiga bani mulţi din agroturism.  

 

- Eu pot să fiu un exemplu pentru cei din jurul meu.  

 

- Poate nu este foarte murdară localitatea mea, dar în 

mod sigur, poate fi şi mai frumoasă, şi mai curată. 

 

Problematica de mediu este una foarte complexă şi dificil de înţeles pentru marea majoritate a 

populaţiei. În ultimele decenii, protejarea mediului înconjurător a devenit un obiectiv primordial. Pentru ca 

acest obiectiv să fie atins este necesar ca toţi „actorii” implicaţi, cetăţeni, colectivităţi, întreprinderi, instituţii să 

îşi asume răspunderi şi să împartă sarcinile de protecţia mediului, care se pot realiza pe deplin numai prin 

asocierea măsurilor de ordin juridic şi administrativ cu cele de ordin educaţional. Schimbarea mentalităţii 

oamenilor nu este uşoară, dar fără o educaţie în acest sens, orice acţiune de protecţie a mediului este supusă 

eşecului. 

Canalul de promovare a educaţiei pentru mediu este curriculumul şcolar din educaţia formală. 

Sistemul şcolar din România a operat schimbări în modul de abordare a acestui tip de educaţie, în sensul 

trecerii de la centrarea pe dimensiuni cognitive la realizarea învăţării prin acţiune. Cadrele didactice au fost 

puse în situaţia de a se adapta din mers acestor mutaţii, beneficiind secvenţial şi inconsistent de instruire în 

acest sens.  

Având în vedere complexitatea educaţiei pentru mediu, care presupune în acelaşi timp dobândirea de 

cunoştinţe, dar şi formarea de valori, atitudini şi comportamente, educaţia nonformală (extraşcolară) în acest domeniu 

trebuie să vină în completarea celei formale, realizate în sistemul şcolar. 

Avantajele educaţiei nonformale (Cucoş, 2002), se aplică în mare măsură şi educaţiei pentru mediu: 

- Permite descoperirea unor cunoştinţe pornind de la realităţi concrete; 

- Oferă posibilităţi de exersare şi schimbare a comportamentelor sau a deprinderilor (de exemplu, 

programele de educaţie pentru reciclarea deşeurilor); 

- Asigură reactualizarea rapidă a cunoştinţelor din mai multe domenii (prezentările de la muzee şi 

grădini botanice); 

- Oferă posibilităţi concrete de acţiune în mediul înconjurător (programe de cultivare a plantelor 

pentru copii, protejarea plantelor şi animalelor etc); 

- Dezvoltă spiritul cetăţenesc prin participare activă la viaţa comunităţilor (implicarea în proiecte de 

mediu internaţionale, naţionale sau regionale); 

- Contribuie la conştientizarea şi înţelegerea unor situaţii sau realităţi complexe (implicarea în grupuri 

de iniţiativă locală); 

- Asigură influenţe educative asupra unui public mai larg sau a populaţiilor defavorizate (acţiuni ale 

grădinilor botanice, ale ONG - rilor, ale mass-media); 

- Creează ocazii de petrecere organizată a timpului liber (tururi ghidate în parcuri şi rezervaţii 
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naturale).  

Unul dintre principalele motive care a stat la baza alegerii temei din această lucrare a fost 

evidenţierea unor măsuri de protecţie a mediului şi importanţa acestora pentru generaţiile viitoare 

şi nu numai. Mulţi dintre elevi nu cunosc suficient aspectele legate de mediu şi de protecţia 

acestuia, importanţa componentelor mediului (aerul, apa, solul) asupra fiinţelor vii şi mai ales rolul 

omului în menţinerea echilibrului natural dintre plante, animale şi mediu. În general, elevii nu 

conştientizează şi nu reacţionează la acţiunile necontrolate ale omului asupra spaţiului apropiat, în 

special, şi asupra mediului în general. De aceea, un rol foarte important în cunoaşterea şi formarea 

la elevi a unor atitudini pozitive faţă de mediu îl are cadrul didactic, care trebuie să antreneze elevii 

pentru cercetare, cunoaştere şi protejare a naturii. Toate acestea se pot realiza în cadrul orelor de Ştiinţe şi de 

Geografie, dar nu vor avea un impact major asupra elevilor dacă nu vor fi corelate cu activităţi practice, 

şcolare şi extraşcolare (formale şi nonformale), care să aibă ca obiectiv general educarea elevilor în spiritul 

valorilor şi calităţii mediului şi formarea unei conduite ecologice la elevi prin implicarea activă în acţiuni de 

protecţie a mediului.  

Adevărata educaţie pentru mediu îşi va atinge scopul numai atunci când se va reuşi ca 

elevii - cetăţenii de mâine - să fie convinşi de necesitatea protejării naturii şi să devină factori 

activi în acţiunea de conciliere a omului cu natura. Educaţia pentru mediu ar trebui să dezvolte la 

nivelul întregii populaţii atitudini de respect şi responsabilitate faţă de resursele naturale, în 

vederea protejării lor.  
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