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Clima = Totalitatea fenomenelor meteorologice (temperatură, vânturi, precipitații atmosferice) care caracterizează starea 

medie multianuală a unui loc; climat.    

 

Surse: Transparency International Secretariat, http://www.transparency.org/;  Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a, Academia Română, Institu-

tul de Lingvistică „Iorgu Iordan”, Editura Univers Enciclopedic, 1998, Noul dicționar explicativ al limbii române, Litera Internațional, Editura Litera Inter-

național, 2002. 

Surse imagini: FreeDigitalPhotos.net 

JURNAL DE CERCETARE ANTICORUPȚIE  

 



 

 

 Efectele schimbării climei pot fi 

simţite în toate părţile lumii, iar predicţiile 

pentru viitor în această privinţă nu sunt 

deloc optimiste. Ele se manifestă prin fe-

nomene ca topirea gheţarilor şi reducerea 

calotelor polare, creşteri sau scăderi sem-

nificative de temperatură, apariţia anu-

mitor fenomene meteorologice în zone în 

care nu au avut loc niciodată înainte, şi 

creşterea nivelului apelor mărilor şi 

oceanelor. Aceste schimbări au consecinţe 

serioase pentru fauna şi flora planetei. De 

aceea, la nivel global, sunt elaborate şi 

aplicate programe în vederea opririi sau 

chiar a inversării acestui fenomen. 

 Schimbarea climei are loc datorită 

mai multor factori, atât naturali cât şi uma-

ni. În ceea ce priveşte factorii naturali care 

forţează schimbarea climei, avem de-a face 

cu factori interni – cum sunt variaţiile peri-

odice de temperatură ale curenţilor ocean-

ici şi ciclurile de carbon şi apă din at-

mosferă care dau naştere fenomenelor 

meteorologice – şi externi – variaţiile or-

bitei Pământului şi ale intensităţii radi-

aţiilor solare, fluctuaţiile gradului de inten-

sitate al câmpului magnetic al Pământului, 

mişcările plăcilor tectonice, precum şi ac-

tivitatea vulcanică subterană. Factorii uma-

ni sunt acei factori care au apărut ca ur-

mare a activităţii umane – cantităţile mari 

de dioxid de carbon eliberate constant în 

atmosferă, găurile din stratul de ozon al 

planetei, utilizarea în exces a resurselor 

naturale neregenerabile şi defrişarea 

pădurilor. 

 Principala măsură de combatere a 

schimbării climei este reducerea emisiilor 

de dioxid de carbon în atmosferă prin tre-

cerea la surse de energie nucleare sau re-

generabile. Alte măsuri includ protecţia 

pădurilor deja existente şi plantarea de noi 

păduri, programe de management al radi-

aţiei solare, precum şi programe de re-

ducere a cantităţii de dioxid de carbon în 

atmosferă prin creşterea capacităţii 

oceanelor de a îl absorbi. Pentru a atinge 

aceste obiective, statele investesc anual 

sume considerabile pentru cercetări şi pro-

grame în domeniu. Este estimat că suma 

investiţiilor va ajunge până la 700 miliarde 

de dolari în 2020. 

 Fiind un domeniu de activitate 

relativ nou, tentaţia pentru acte de 

corupţie, în special fraudă, este mare. De 

aceea, este recomandat ca procesele să fie 

monitorizate permanent şi ca cash flow-

urile să fie publice, astfel încât să se poată 

vedea clar în ce mod sunt utilizate sumele 

de bani investite. Pe lângă asta, ar fi de 

mare ajutor şi controale frecvente din par-

tea unor auditori independenți.  

 

VALORI 

cod filosofic profund 

internalizat care ser-

vește drept ghid pentru 

stabilirea obiectivelor, 

adoptarea deciziilor, 

soluționarea conflicte-

lor si modul de com-

portament 

 

 

PRINCIPII 

enunțarea conduitelor 

așteptate pentru onora-

rea fiecărei valori 

 

 

CULTURĂ DE 

ORGANIZAȚIE 

ansamblu de valori, 

principii, filosofie, prac-

tici și cutume care defi-

nesc o instituție 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


