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Rezumat 

În prezent, efectul de seră și schimbările climatice sunt subiecte „fierbinți”, care 

preocupă majoritatea categoriilor sociale, de la factorii decizionali și până la omul 

simplu, care resimte efectele atât din punct de vedere al sănătății, cât și din punct de 

vedere economic. Însă, excesiva mediatizare a condus la scăderea acurateței 

informațiilor științifice care circulă pe mapamond privind aceste subiecte, iar corecta 

informare și educare în acest sens trebuie să se constituie într-o prioritate, astfel încât 

fiecare persoană să poată acționa având o bază avizată de cunoștințe privind atât 

fenomenele însele, cât și măsurile care se întreprind la scară largă și cele care țin de 

individ. Scopul acestei lucrări este de a face o prezentare corectă a efectului de seră, a 

cauzelor și consecințelor acestuia, precum și a celor mai recente măsuri luate privind 

reducerea schimbărilor climatice. 

 

Cuvinte cheie: efect de seră; încălzire globală; consecințe ale schimbărilor climatice;  

acorduri internaționale.  
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