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 Cauze Măsuri 

Sector INFRASTRUCTURĂ ȘI URBANISM 

Risc Poluare aer cu pulberi în suspensie din șantiere și demolări 

Obiectiv Scăderea poluării aerului cu pulberi în suspensie din șantiere și demolări în perioade cu vânt/vijelii 

APL/Instituții 
publice locale 

- Număr insuficient de stații de monitorizare a calității 
aerului 

- Creșterea numărului de stații de monitorizare a calității aerului 

- Laborator mobil nefuncțional - Îmbunătățirea calității laboratoarelor mobile 

- Controale insuficiente pe șantiere - Creșterea numărului de controale pe șantiere efectuate de instituțiile 
responsabile 

APC 
- Finanțare insuficientă pentru mijloace de măsurare a 

calității aerului 
- Creșterea resurselor de finanțare de la nivel central pentru mijloace 

de măsurare a calității aerului 

Cetățeni/Societatea 
civilă 

-  -  

Firme 

- Șantiere amenajate necorespunzător - Amenajarea corespunzătoare a șantierelor de către firme 

- Nerespectarea reglementărilor privind stropirea 
zonelor limitrofe de șantier și curățarea 
autovehiculelor de praf și noroi 

- Creșterea gradului de respectare a reglementărilor privind stropirea 
zonelor limitrofe de șantier și curățarea autovehiculelor de praf și 
noroi de către firme 

 

Risc Inundarea străzilor 

Obiectiv Reducerea frecvenței de inundare a străzilor în perioadele cu exces de precipitații 

APL/Instituții 
publice locale 

- Curățenie stradală necorespunzătoare (mizeria 
acumulată blochează canalele și facilitează colmatarea 
acestora) 

- Asigurarea unei curățări corespunzătoare a străzilor pentru a evita 
blocarea și colmatarea canalelor 

- Parcări impermeabilizate - Reducerea numărului de parcări impermeabilizate 

- Canalizare pluvială deficitară - Îmbunătățirea canalizării pluviale 

- Lipsa unor sisteme de colectare a surplusului de apă 
(înainte de a ajunge la gurile de canal) 

- Construirea unor sisteme de colectare a surplusului de apă înainte de 
a ajunge la gurile de canal 

- Sectoare de emisari naturali neamenajate 
corespunzător 

- Amenajarea corespunzătoare a sectoarelor de emisari naturali 



- Supraveghere insuficientă în oraș din partea Poliției 
(neaplicarea măsurilor punitive) 

- Creșterea gradului de aplicare a măsurilor punitive / de supraveghere 
din partea Poliției 

APC 
- Lipsa unui program de finanțare privind canalizarea 

pluvială 
- Dezvoltarea unui program de finanțare privind canalizarea pluvială 

Cetățeni/Societatea 
civilă 

- Întreținerea deficitară a șanțurilor de scurgere a apei - Creșterea gradului de întreținere corespunzătoare a șanțurilor de 
scurgere a apei de către cetățeni 

- Lipsa de educație (cetățenii aruncă gunoaie care 
blochează canalele – ”bad habbits”) 

- Eliminarea comportamentelor nedorite (”bad habbits”) ale 
cetățenilor privind gestionarea gunoaielor (creșterea nivelului de 
educație a cetățenilor privind gestionarea gunoaielor) 

- Gestionarea defectuoasă a deșeurilor în rândul 
cetățenilor 

- Asigurarea unei gestionări corespunzătoare a deșeurilor în rândul 
cetățenilor 

Firme 
- Gestionarea defectuoasă a deșeurilor în rândul micilor 

operatori economici 
- Asigurarea unei gestionări corespunzătoare a deșeurilor în rândul 

micilor operatori economici 

 

Risc Formarea și extinderea insulelor de căldură 

Obiectiv Stoparea extinderii insulelor de căldură și prevenirea formării de noi insule de căldură pe teritoriul municipiului  

APL/Instituții 
publice locale 

- Reglementări urbanistice necorespunzătoare (în 
special în localitățile limitrofe) 

- Elaborarea și implementarea unor reglementări urbanistice 
corespunzătoare (în special în localitățile limitrofe) 

- Clădiri publice nereabilitate - Creșterea numărului de clădiri publice reabilitate 

- Extinderea spațială a orașului pe foste suprafețe 
agricole 

- Stoparea extinderii spațiale a orașului pe foste suprafețe agricole 

- Lipsa unui ghid cromatic pentru clădiri (care să 
faciliteze dispersia căldurii) 

- Elaborarea unui ghid cromatic pentru clădiri, care să faciliteze 
dispersia căldurii 

- Tolerarea din partea APL și instituțiilor publice a unor 
abateri de la specificațiile de construcție inițiale 

- Asigurarea de către APL și instituțiile publice a respectării 
specificațiilor de construcție inițială 

- Parcul auto de transport în comun este format din 
vehicule cu emisii de noxe mediu-ridicat 

- Înnoirea parcului auto de transport în comun cu vehicule cu emisii 
reduse de noxe/ vehicule electrice 

- Exploatarea / gestiunea deficitară a spațiilor verzi - Asigurarea unei gestiuni corespunzătoare a spațiilor verzi 

- Lipsa unui ghid / standarde privind calitatea 
materialelor în construcții 

- Elaborarea unui ghid / dezvoltarea unor standarde privind calitatea 
materialelor în construcții 

- Lipsa unei rețele de senzori pentru monitorizarea 
căldurii în oraș 

- Dezvoltarea unei rețele de senzori pentru monitorizarea căldurii în 
oraș  



- Asfaltare trotuare / străzi – acumularea / accentuarea 
căldurii 

- Reducerea numărului de trotuare/străzi asfaltate în vederea reducerii 
acumulării de căldură 

- Sistem de managementul traficului insuficient 
dezvoltat și optimizat 

- Dezvoltarea și optimizarea sistemului de management al traficului 

- Risipa de energie în clădirile publice (în special în 
perioade cu temperaturi mai ridicate, care nu impun 
încălzirea clădirii) 

- Creșterea gradului de utilizare eficientă a energiei în clădirile publice 

- Slaba informare / conștientizare și educare în rândul 
populației 

- Creșterea nivelului de informare, conștientizare și  educare în rândul 
populației privind insulele de căldură 

APC 

- Lipsă stimulente clădiri pasive și acoperișuri verzi - Introducerea unor stimulente privind clădirile pasive și acoperișurile 
verzi 

- Lipsă stimulente rețea senzori de căldură - Introducerea unor stimulente privind rețelele de senzori de căldură 

- Finanțare insuficientă pentru reabilitarea clădirilor - Creșterea finanțărilor pentru reabilitarea clădirilor 

- Proceduri greoaie și îndelungate pentru soluționarea 
litigiilor referitoare la clădiri 

- Simplificarea procedurilor privind soluționarea litigiilor referitoare la 
clădiri 

Cetățeni/Societatea 
civilă 

- Locuințe nereabilitate (în rândul cetățenilor) - Creșterea numărului de locuințe reabilitate 

- Nevoia de parcări (în detrimentul spațiilor verzi) -  

- Parc auto second-hand numeros – emisii ridicate de 
noxe 

- Reducerea numărului de autovehicule second-hand 

- Slaba implicare a ONG-urilor - Creșterea nivelului de implicare a ONG-urilor 

- Nevoia de locuințe -  

- Cunoștințe scăzute privind insulele de căldură - slaba 
informare / conștientizare și educare în rândul 
cetățenilor 

- Creșterea nivelului de informare, conștientizare și  educare în rândul 
populației privind insulele de căldură 

Firme 

- Tehnologii ineficiente - Reducerea ponderii utilizării de tehnologii ineficiente energetic de 
către firme 

- Risipă de energie pentru perioadele de supraproducție - Reducerea risipei de energie în perioadele de supraproducție  

- Existența platformelor de tip brownfield - Reducere suprafețelor platformelor de tip brownfield 

- Investiții reduse de mediu - Creșterea numărului de investiții de mediu realizate de firme 

- Ineficiența transferului tehnologic - Creșterea eficienței transferului tehnologic 

- Capacitate redusă de absorbție a banilor europeni - Creșterea capacității de absorbție a banilor europeni 



- Slaba informare și conștientizare a operatorilor 
economici 

- Creșterea nivelului de informare și conștientizare a operatorilor 
economici privind insulele de căldură și eficiența energetică 

- Dezvoltarea investițiilor imobiliare în zone deja 
aglomerate (creșterea gradului de ocupare) 

- Reducerea gradului de dezvoltare a investițiilor imobiliare în zone 
deja aglomerate 

 

Sector SĂNĂTATE PUBLICĂ 

Risc Apariția unor vectori de boli infecțioase 

Obiectiv Reducerea gradului de apariție a unor vectori de boli infecțioase în perioadele de precipitații extreme 

APL/Instituții 
publice locale 

- Spații insuficiente și amenajate necorespunzător 
pentru picnic 

- Amenajarea corespunzătoare a unor spații suplimentare pentru picnic 

- Spații de depozitare amenajate necorespunzător - Amenajarea corespunzătoare a spațiilor de depozitare 

- Gestionarea necorespunzătoare a câinilor vagabonzi / 
rozătoarelor 

- Asigurarea unei gestionări corespunzătoare a câinilor vagabonzi și 
rozătoarelor 

- Lipsă de acțiuni de întreținere extra-urbană - Organizarea unor acțiuni de întreținere extra-urbană 

APC -  -  

Cetățeni/Societatea 
civilă 

- Informare și conștientizare insuficiente - Creșterea nivelului de informare și conștientizare a populației privind 
apariția unor vectori de boli infecțioase 

- Practicarea oieritului -  

- Lipsă acțiuni de deratizare și dezinsecție în gospodăriile 
proprii 

- Creșterea numărului de acțiuni de deratizare și dezinsecție în 
gospodăriile proprii 

- Lipsă de educație privind managementul deșeurilor în 
rândul populației 

- Creșterea nivelului de educație în rândul populației privind 
managementul deșeurilor 

Firme 
- Lipsă acțiuni de dezinsecție și deratizare - Creșterea numărului de acțiuni de deratizare și dezinsecție 

întreprinse de firme 

 

Risc Dificultăți de gestiune în caz de urgență 

Obiectiv Îmbunătățirea capacităților de gestiune în gaz de urgență în situații de catastrofe naturale 

APL/Instituții 
publice locale 

- Infrastructură medicală și servicii insuficiente și 
neadecvate 

- Dezvoltarea infrastructurii și serviciilor medicale 

- Personal insuficient - Creșterea numărului de persoane angajate în domeniul medical 

- Lipsă organizare acțiuni de voluntariat - Creșterea numărului de acțiuni de voluntariat organizate 

- Număr insuficient de hidranți - Creșterea numărului de hidranți 



- Insuficientă cooperare instituțională - Îmbunătățirea nivelului de cooperare instituțională 

- Probleme de acces (străzi înguste) - Creșterea gradului de accesibilitate a străzilor 

- Lipsă exerciții / pregătire practică privind demersurile 
de întreprins în caz de urgență 

- Organizarea de exerciții / acțiuni de pregătire practică privind 
demersurile de întreprins în caz de urgență 

APC - Subfinanțarea sistemului de sănătate - Creșterea finanțării sistemului de sănătate 

Cetățeni/Societatea 
civilă 

- Lipsă acțiuni de voluntariat - Creșterea participării populației la acțiuni de voluntariat 

- Lipsă participare la exerciții / pregătiri practice - Creșterea participării populației la exerciții / pregătiri practice 

Firme -  -  

 

Risc Acutizare boli cronice – stres termic 

Obiectiv Reducerea stresului termic în perioadele cu temperaturi extreme 

APL/Instituții 
publice locale 

- Insuficienți arbori pentru umbră și microclimat - Creșterea numărului de arbori pentru umbră și microclimat 

- Parcuri insuficiente - Creșterea suprafeței acoperite de parcuri 

- Lipsă spații de agrement (gen Aquapark) - Creșterea numărului de spații de agrement amenajate (gen 
Aquapark) 

- Nu toate stațiile de transport în comun sunt prevăzute 
cu protecții 

- Amenajarea de protecții în toate stațiile de transport în comun 

- Slaba informare, educație și conștientizare în rândul 
populației 

- Creșterea nivelului de informare, educație și conștientizare în rândul 
populației privind comportamentul în perioadele cu temperaturi 
extreme 

APC 
- Subfinanțarea spitalelor (nu pot face față cazurilor de 

urgență) 
- Creșterea finanțării spitalelor pentru a putea face față cazurilor de 

urgență 

Cetățeni/Societatea 
civilă 

- Slaba conștientizare privind riscurile în rândul 
populației 

- Creșterea nivelului de conștientizare a populației privind riscurile 
aferente perioadelor cu temperaturi extreme 

- Procent ridicat de persoane vulnerabile (vârstnici și 
copii) 

-  

- Scăderea capacității de adaptare a organismului - Creșterea capacității de adaptare a organismului la temperaturi 
extreme 

- Amenajarea / măsuri necorespunzătoare privind 
propriile locuințe pentru a face față stresului termic 

- Asigurarea unei amenajări corespunzătoare a propriilor locuințe 
pentru a face față stresului termic 

Firme 
- Condiții improprii de muncă - Asigurarea unor condiții corespunzătoare de muncă în perioadele cu 

temperaturi extreme 



- Nerespectarea reglementărilor în domeniu - Creșterea gradului de respectare a reglementărilor în domeniu de 
către firme 

 

Sector TRANSPORT 

Risc Perturbare trafic aerian 

Obiectiv Reducerea numărului de perturbări a traficului aerian în perioadele cu ceață, zăpadă, vijelii 

APL/Instituții 
publice locale 

- Lipsă sistem modern de balizaj - Dezvoltarea unui sistem modern de balizaj 

- Echipamente de degivrare a aeronavelor ineficiente - Asigurarea unor echipamente eficiente de degivrare a aeronavelor 

- Ineficiență în accesarea de fonduri UE pentru 
modernizare aeroport 

- Creșterea eficienței accesării de fonduri europene pentru 
modernizarea aeroportului 

- Echipamente de intervenție insuficiente și învechite - Asigurarea unor echipamente de intervenție moderne și suficiente 

APC -  -  

Cetățeni/Societatea 
civilă 

-  -  

Firme -  -  

 

Risc Inundare (vezi urbanism străzi) 

Obiectiv Scăderea numărului de inundații în perioadele cu precipitații extreme 

APL/Instituții 
publice locale 

- Curățenie stradală necorespunzătoare (mizeria 
acumulată blochează canalele și facilitează colmatarea 
acestora) 

- Asigurarea unei curățări corespunzătoare a străzilor pentru a evita 
blocarea și colmatarea canalelor 

- Parcări impermeabilizate - Reducerea numărului de parcări impermeabilizate 

- Canalizare pluvială deficitară - Îmbunătățirea canalizării pluviale 

- Lipsa unor sisteme de colectare a surplusului de apă 
(înainte de a ajunge la gurile de canal) 

- Construirea unor sisteme de colectare a surplusului de apă înainte de 
a ajunge la gurile de canal 

- Sectoare de emisari naturali neamenajate 
corespunzător 

- Amenajarea corespunzătoare a sectoarelor de emisari naturali 

- Supraveghere insuficientă în oraș din partea Poliției 
(neaplicarea măsurilor punitive) 

- Creșterea gradului de aplicare a măsurilor punitive / de supraveghere 
din partea Poliției 

APC 
- Lipsa unui program de finanțare privind canalizarea 

pluvială 
- Dezvoltarea unui program de finanțare privind canalizarea pluvială 



Cetățeni/Societatea 
civilă 

- Întreținerea deficitară a șanțurilor de scurgere a apei - Creșterea gradului de întreținere corespunzătoare a șanțurilor de 
scurgere a apei de către cetățeni 

- Lipsa de educație (cetățenii aruncă gunoaie care 
blochează canalele – ”bad habbits”) 

- Eliminarea comportamentelor nedorite (”bad habbits”) ale 
cetățenilor privind gestionarea gunoaielor (creșterea nivelului de 
educație a cetățenilor privind gestionarea gunoaielor) 

- Gestionarea defectuoasă a deșeurilor în rândul 
cetățenilor 

- Asigurarea unei gestionări corespunzătoare a deșeurilor în rândul 
cetățenilor 

Firme 
- Gestionarea defectuoasă a deșeurilor în rândul micilor 

operatori economici 
- Asigurarea unei gestionări corespunzătoare a deșeurilor în rândul 

micilor operatori economici 

 

Risc Îngreunare trafic cauzat de zăpadă + dificultăți în caz de urgențe 

Obiectiv Asigurarea fluidizării traficului în condiții de zăpadă și în caz de urgențe 

APL/Instituții 
publice locale 

- Deszăpezire deficitară - Asigurarea unei deszăpeziri corespunzătoare 

- Străzi înguste care îngreunează accesul utilajelor de 
deszăpezire 

- Asigurarea accesului facil pe străzi a utilajelor de deszăpezire 

APC -  -  

Cetățeni/Societatea 
civilă 

- Mașini parcate neregulamentar - Asigurarea respectării reglementărilor privind parcarea 
regulamentară a mașinilor 

- Nerespectarea obligațiilor civice - Asigurarea respectării obligațiilor civice de către cetățeni 

Firme - Nerespectarea obligațiilor civice - Asigurarea respectării obligațiilor civice de către firme 

 

Risc Degradare strat asfaltic 

Obiectiv Reducerea gradului de degradare a stratului asfaltic în condiții de temperaturi extreme și zăpadă 

APL/Instituții 
publice locale 

- Nerealizarea lucrărilor de întreținere conform 
normelor (ex. norma prevede 5 ani, dar se realizează la 
10 ani) 

- Asigurarea realizării lucrărilor de întreținere conform normelor 

- Utilizarea de materiale necorespunzătoare pentru 
execuția / repararea stratului asfaltic 

- Creșterea gradului de utilizare a unor materiale corespunzătoare 
pentru execuția / repararea stratului asfaltic 

- Rețete de asfalt neadaptate la variații mari de 
temperatură 

- Dezvoltarea și utilizarea unor rețete de asfalt adaptate la variațiile 
mari de temperatură 

- Lipsa unor tehnologii / materiale care să permită 
reparații pe timpul iernii 

- Asigurarea unor tehnologii / materiale care să permită reparații pe 
timpul iernii 



- Lipsă inel ocolitor oraș – sud - Construirea unui inel ocolitor al orașului (sud) 

- Necorelarea reabilitării carosabilului cu reabilitarea 
rețelelor tehnico-edilitare 

- Asigurarea corelării între acțiunile de reabilitare a carosabilului cu 
cele de reabilitare a rețelelor tehnico-edilitare 

- Stare avansată de uzură a rețelelor tehnico-edilitare - Modernizarea rețelelor tehnico-edilitare 

- Deszăpezire cu substanțe care afectează stratul asfaltic - Stoparea utilizării în procesul  de deszăpezire a unor substanțe care 
afectează stratul asfaltic 

- Rutele de intrare în oraș afectate de traficul greu și 
circulația internă 

- Decongestionarea rutelor de intrare în oraș 

APC - Normative tehnice neactualizate - Actualizarea normativelor tehnice 

Cetățeni/Societatea 
civilă 

- Parcare excesivă pe trotuare - Eliminarea parcării mașinilor personale pe trotuare 

Firme - Refaceri deficitare după intervenții la rețele - Asigurarea unor refaceri corespunzătoare după intervențiile la rețele 

 

Risc Întârzieri trafic transport persoane 

Obiectiv Reducerea numărului de întârzieri în traficul de persoane în perioadele cu temperaturi extreme 

APL/Instituții 
publice locale 

- Insuficientă dotare / lipsă sisteme de informații pentru 
optimizarea transportului în comun 

- Dotarea corespunzătoare și dezvoltarea unui sistem de informații 
pentru optimizarea transportului în comun 

- Infrastructură uzată - Modernizarea infrastructurii de transport în comun 

- Infrastructură subdimensionată în raport cu numărul 
de autoturisme / autovehicule 

- Dezvoltarea infrastructurii de transport astfel încât să răspundă 
numărului de autoturisme / autovehicule 

- Material rulant învechit / necorespunzător / deteriorat - Modernizarea / înnoirea materialului rulant 

- Lipsă benzi dedicate pentru transportul în comun - Amenajarea unor benzi dedicate pentru transportul în comun 

- Inexistența unui transportator care să facă legătura 
dintre cartierele limitrofe din Șelimbăr, Calea Cisnădiei 
șamd cu orașul Sibiu 

- Introducerea unor linii de transport în comun care să facă legătura 
dintre oraș și cartierele limitrofe 

APC -  -  

Cetățeni/Societatea 
civilă 

- Utilizarea mașinilor personale în detrimentul 
mijloacelor de transport în comun 

- Creșterea gradului de utilizare a mijloacelor de transport în comun și 
reducerea gradului de utilizare a mașinilor personale 

- Lipsa utilizări / aplicării modului de transport de tip 
car-sharing 

- Dezvoltarea transportului de tip car-sharing 

- Utilizarea insuficientă a mijloacelor de transport 
nemotorizate (ex. biciclete) 

- Creșterea gradului de utilizare a mijloacelor de transport 
nemotorizate (biciclete) 



Firme -  -  

 

Risc Condiții de transport inadecvate 

Obiectiv Asigurarea unor condiții adecvate de transport în perioadele cu temperaturi extreme 

APL/Instituții 
publice locale 

- Trasee inadecvate, nesigure și discontinue pentru 
biciclete 

- Dezvoltarea, eficientizarea și amenajarea corespunzătoare a unor 
trasee pentru biciclete 

- Procent scăzut de mijloace de transport cu climă - Creșterea numărului de mijloace de transport dotate cu climă 

- Parc auto de transport în comun subdimensionat și 
învechit 

- Înnoirea și creșterea parcului auto de transport în comun 

- Lipsă benzi de circulație dedicate mijloacelor de 
transport în comun 

- Amenajarea unor benzi de circulație dedicate mijloacelor de 
transport în comun 

- Programare defectuoasă a orarului de transport în 
comun 

- Programarea corespunzătoare a orarului de transport în comun 

APC 

- Insuficienta finanțare pentru dezvoltarea transportului 
comun urban 

- Creșterea finanțării pentru dezvoltarea transportului comun urban 

- Lipsă reglementări pentru transport alternativ 
nemotorizat (ex. biciclete) 

- Dezvoltarea unor reglementări pentru transportul alternativ 
modernizat 

Cetățeni/Societatea 
civilă 

-  -  

Firme -  -  

 

Sector RESURSE DE APĂ 

Risc Restricții consum industrial 

Obiectiv Reducerea restricțiilor la consumul industrial în perioadele de secetă 

APL/Instituții 
publice locale 

- Vechime mare a rețelelor de distribuție - Modernizarea rețelelor de distribuție a apei 

- Insuficiența / cantitate limitată de livrare a apei pentru 
Zona industrială Vest 

- Creșterea cantității de apă livrate în Zona industrială Vest 

APC -  -  

Cetățeni/Societatea 
civilă 

-  -  

Firme 
- Lipsa unor capacități de stocare / rezervoare tampon 

de apă 
- Construirea unor capacități de stocare / rezervoare tampon de apă de 

către firme 



 

Risc Reducerea oxigenului din cursurile de apă și lacuri 

Obiectiv Asigurarea unei cantități suficiente de oxigen în cursurile de apă și lacuri 

APL/Instituții 
publice locale 

- Colmatarea lacurilor de acumulare (ex. Sadu II) - Asigurarea decolmatării lacurilor de acumulare (ex. Sadu II) 

- Mentenanță necorespunzătoare la curățările și golirile 
de fund 

- Asigurarea unei mentenanțe corespunzătoare la curățările și golirile 
de fund 

APC -  -  

Cetățeni/Societatea 
civilă 

- Lipsă educație privind depozitarea deșeurilor - Creșterea nivelului de educație a populației privind depozitarea 
deșeurilor 

- Depozitare necontrolată deșeuri pe malurile râurilor - Stoparea depozitării necontrolate de deșeurilor pe malurile râurilor 

Firme - Poluare cursuri de apă cu deșeuri industriale - Reducerea poluării cursurilor de apă cu deșeuri industriale 

 

Sector EDUCAȚIE, INFORMARE, CONȘTIENTIZARE 

Risc 
Capacitate de adaptare instituțională și autonomă redusă/insuficientă 

Comportament inadecvat (de masă) în caz de dezastre (iresponsabilitate colectivă) 

Obiectiv 
Creșterea capacității de adaptare instituționale și autonome 
Asigurarea unui comportament adecvat în caz de dezastre 

APL/Instituții 
publice locale 

- Lipsă/insuficientă educație și informare + pregătire 
practică  

- Cercetare aplicativă insuficientă (transfer de bune 
practici deficitar) 

- Creșterea gradului de educație și informare (inclusiv prin educație 
practică) a APL-urilor și instituțiilor publice privind adaptarea la 
schimbările climatice 

- Îmbunătățirea nivelului de transfer de bune practici între APL și 
instituții de învățământ și cercetare (prin organizarea unor 
cursuri/workshop-uri privind adaptarea la SC) 

- Realizarea unor cercetări aplicative în domeniul SC 
- Oferirea de cursuri universitare și post-universitare (nivel licență, 

master) în domeniul SC 

APC 

- Cercetare aplicativă insuficientă (transfer de bune 
practici deficitar) 

- Îmbunătățirea nivelului de transfer de bune practici 
- Realizarea unor cercetări aplicative în domeniul SC 
- Adaptarea curriculei școlare în vederea includerii de materii care să 

trateze SC la nivel primar, gimnazial și liceal 

Cetățeni/Societatea 
civilă 

- Lipsă/insuficientă educație și informare + pregătire 
practică  

- Creșterea gradului de educație și informare (inclusiv prin educație 
practică și non-formală) a populației privind adaptarea la schimbările 
climatice (de ex: dezbateri publice cu experți în domeniu atât în mod 



formal – în universități, școli, cât și în mod informal – cafenele, săli de 
spectacole, ex. Cafeneaua Științei) 

- Elaborarea unor ghiduri de bune practici destinate cetățenilor, ghiduri 
care să contribuie atât la conștientizarea SC cât și la educația de 
mediu în general (colectare selectivă a deșeurilor, reciclare, 
economisire, necesitatea spațiilor verzi) 

Firme 

- Lipsă/insuficientă educație și informare + pregătire 
practică 

- Cercetare aplicativă insuficientă (transfer de bune 
practici deficitar) 

- Creșterea gradului de educație și informare (inclusiv prin educație 
practică) a firmelor privind adaptarea la schimbările climatice între 
firme și instituții de învățământ și cercetare (prin organizarea unor 
cursuri/workshop-uri privind adaptarea la SC) 

- Îmbunătățirea nivelului de transfer de bune practici 
- Realizarea unor cercetări aplicative în domeniul SC 

 

 


