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Structura documentului final

1. Introducere
 motivația/scopul elaborării strategiei
 contextul elaborării, perioada, elaborator
 structura partenerială – stakeholderi implicați;
2. Sinteza strategiei

 prezentare sintetică a sectoarelor vulnerabile, direcțiilor, obiectivelor, măsurilor;
3. Analiza-diagnostic a situației existente
 prezentarea contextului climatic local, prezentarea detaliată a disparităților și nevoilor de dezvoltare locală
din perspectiva adaptării la schimbările climatice, pe baza tuturor datelor colectate din surse primare și
secundare, la nivelul fiecărui sector identificat ca vulnerabil – analiză comparativă și în dinamică;
4. Zone și sectoare vulnerabile sub aspectul schimbărilor climatice
 sinteza sectoarelor identificate și a zonelor vulnerabile de la nivel local;
5. Analiza SWOT;

Structura documentului final

6. Context strategic:
 sinteza principalelor documente programatice relevante pentru domeniul schimbărilor climatice de la
nivel european, național, regional, județean și local;
7. Strategie
 Viziune, direcții strategice (2050?)
 Obiective specifice (justificarea acestora plecând de la riscurile și vulnerabilitățile identificate în
analiza-diagnostic, a zonelor și sectoarelor vulnerabile și în analiza SWOT);
 Măsuri (scop, responsabili, resurse, termene)

Structura documentului final

8. Planul de acțiune
 prezentarea detaliată a acțiunilor propuse, organizate pe obiective și mărsuri, intervale de timp și
sectoare, inclusiv cu descrierea acestora, a grupurilor țintă, a resurselor implicate, a surselor de
finanțare etc.;
9. Sistemul de implementare, evaluare și monitorizare
 prezentarea măsurilor, mecanismelor, rolurilor și procedurilor de implementare (inclusiv de
comunicare către actorii interesați și către publicul larg),
 monitorizare și evaluare: structura rapoartelor de monitorizare și evaluare, prezentarea setului de

indicatori propuși și a surselor de documentare a acestora etc.;

Pași realizați

 Pasul I: Analiza evenimentelor meteo ce au afectat cele 3 municipii și a altor studii deja
elaborate pentru evaluarea riscurilor – trendul variabilelor climatice relevante (temperatură,
precipitații sub formă de ploi torențiale, strat de zăpadă, zile caniculare, vijelii etc.);
 Pasul II: Analiza și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la schimbări climatice în cele 3
municipii (documentare, grupuri de lucru, sondaj în rândul populației)
 Pasul III: Prioritizarea sectoarelor care necesită măsuri de adaptare la efectele schimbărilor
climatice (impact, probabilitate)
-

Sibiu
Transporturi
Infrastructură și urbanism
Sănătate publică
Resurse de apă

Brașov
Târgu Mureș
- Sănătate publică
- Transporturi
- Infrastructură și urbanism
- Infrastructură și urbanism
- Biodiversitate
- Sănătate publică
- Turism și activități recreative
- Energie
- Educație, informare și conștientizare

 Pasul IV: Elaborarea analizei SWOT pentru sectoarele prioritare selectate

Pași de realizat

 Pasul V: Identificarea alternativelor

 Pasul VI: Evaluarea alternativelor
 Pasul VII: Selectarea alternativelor
 Pasul VIII: Pregătirea documentului strategic

Identificarea alternativelor - opțiuni de
adaptare la schimbările climatice

Tehnologic

Socioeconomic

Bazat pe
ecosistem

Informațional

Sectorial +
crossectorial
Organizațional

Comportamental

Evaluarea alternativelor de adaptare la
schimbările climatice

Timp

Costuri & beneficii

Efort

Evaluarea alternativelor de adaptare la
schimbările climatice

Identificarea riscului/riscurilor la care răspunde
alternativa
Considerarea timpului necesar pentru
implementare (se au în vedere riscurile și
urgența acțiunii)
Efecte directe și indirecte ale alternativei în
termeni economici, de mediu și sociali (inclusiv
beneficii aduse)
Evaluarea (cantitativă/calitativă) a costurilor și
beneficiilor aduse de alternativă
Bariere în implementarea acțiunilor (buget,
legislație, acceptarea de către stakeholderi,
acțiuni de cercetare-dezvoltare necesare

Selectarea alternativelor de adaptare la
schimbările climatice - criterii

Urgența
•luând în considerare amenințările existente
Acțiuni pregătitoare
•pentru evitarea costurilor viitoare
Efecte
•gama de riscuri vizate
Raportul cost/beneficiu
Timp-eficiență
Robustețea
•la impact în viitor
Flexibilitate
•în caz de dezvoltări divergente
Acceptabilitate
•politică și culturală
Capacitate
•de adaptare, de învățare

Pregătirea documentului strategic – structură

• Context european, național
• Alternative selectate
• Direcții strategice pe termen lung (viziune?) – impactul pe termen lung
• Obiective sectoriale și transversale – situația existentă la finalul
implementării (fără probleme majore)
• Măsuri de adaptare – rezultatele care se vor obține în urma

implementării strategiei – operaționalizează direcțiile strategice și
obiectivele
• Responsabilități (administrație, mediul privat, cetățeni)
• Resurse necesare (umane, materiale, financiare)
• Termen: scurt (2020), mediu (2050), lung (2100)

Pregătirea documentului strategic –
opțiuni strategice

Scenarii de intervenție:
• Intervenții ale autorităților publice/instituțiilor publice
• Intervenții ale cetățenilor/societății civile
• Intervenții ale mediului de afaceri
• Intervenții mixte

• Scenariul 0 – se întreprind doar acțiunile care nu implică costuri – intervenție minimă
• Scenariul 1 – se întreprind acțiuni în limita bugetului existent în prezent
• Scenariul 2 – se întreprind toate acțiunile identificate – buget suplimentar – intervenție
maximă

Context european

 Strategia EUROPA 2020,
 The EU Strategy on Adaptation to Climate Change,
 Cartea Albă - Adaptarea la schimbările climatice: Către un cadru de acţiune la
nivel european
 Energy 2020: A strategy for competitive, secure and sustainable energy,
 European Energy Efficiency Plan 2020,

 White paper on the future of transport, 2020
 EU Biodiversity Policy and Strategy

Context european

Strategia EUROPA 2020

 5 obiective:
 Ocuparea forţei de muncă
 Cercetare şi dezvoltare
 Schimbările climatice şi utilizarea durabilă a energiei
 reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră (sau chiar cu
30%, în condiţii favorabile) faţă de nivelurile înregistrate în 1990
 creşterea ponderii surselor de energie regenerabile până la 20%

 creşterea cu 20% a eficienţei energetice
 Educaţie
 Lupta împotriva sărăciei şi a excluziunii sociale

Context european

Cartea Albă - Adaptarea la schimbările climatice: Către un cadru de acţiune la nivel
european
 4 piloni de acțiune (Etapa I 2009-2012, Etapa 2 2013- prezent - implementare)

 crearea unei baze de cunoștințe solide cu privire la impactul și consecințele schimbărilor
climatice pentru UE (Clearinghouse Mechanism);
 integrarea adaptării în principalele domenii de politică ale UE;
 folosirea unei combinații de instrumente de politică (instrumente de piață, orientări,
parteneriate public-privat) pentru a se asigura realizarea eficace a adaptării la efectele
schimbărilor climatice;
 intensificarea cooperării internaționale în ceea ce privește adaptarea la efectele schimbărilor
climatice

Context european

The EU Strategy on Adaptation to Climate Change
 3 obiective:
 Promovarea acțiunilor întreprinse de statele membre – încurajarea elaborării de strategii de
adaptare la nivel național (ghidare și finanțare-LIFE) + inițiativă bazată pe Convenția
Primarilor – angajament voluntar al autorităților locale privind adoptarea de strategii locale
de adaptare și conștientizare
 Promovarea unei informări mai bune în luarea deciziilor prin diminuarea lacunelor în
cunoștințele privind adaptarea și dezvoltarea în continuare a Platformei de adaptare
climatică (Climate-ADAPT) ca ”ghișeu unic” pentru informarea în domeniul adaptării în

Europa
 Promovarea adaptării în sectoarele vulnerabile cheie prin politica agricolă, de pescuit și de
coeziune, asigurând o infrastructură mai rezilientă și încurajând utilizarea asigurărilor
împotriva dezastrelor

Context național

 Strategia Națională privind Schimbările Climatice 2013-2020,
 Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă a României 2030,
 Strategia Energetică Națională pentru perioada 2015-2035,
 Master Plan-ul General de Transport al României 2014-2030,
 Strategia de Dezvoltare Teritorială a României 2035
 Strategia Națională de Reducere a Efectelor Secetei, de Prevenire şi Combatere a

Degradării şi Deșertificării Terenurilor
 Programul Național pentru Mediu, Viață şi Muncă

Context național

Strategia națională pentru schimbări climatice 2013-2020
 Obiective
 integrarea măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice în legislația
aferentă politicilor actuale și viitoare din momentul promovării și implementării sau
după caz al modificării acesteia;
 revizuirea tuturor strategiilor și programelor naționale/sectoriale, astfel încât
acestea să includă cerințele de adaptare la efectele schimbărilor climatice aferente
politicilor sectoriale;
 dezvoltarea comunicării pentru implementarea măsurilor de adaptare la nivel local;
multe din deciziile care au un impact direct sau indirect asupra adaptării la efectele
schimbărilor climatice sunt luate la nivel local;
 creșterea conștientizării publicului privind necesitatea adaptării la efectele
schimbărilor climatice;
 schimbările comportamentului în societate și la nivel comunitar prin conștientizarea
problemelor existente și viitoare.

Context național

Strategia națională pentru schimbări climatice 2013-2020
 Acțiuni de adaptare la nivel național
 Actualizarea scenariilor climatice
 Susținerea activităților de cercetare în domeniul schimbărilor climatice și
crearea unei baze naționale de date privind SC
 Estimarea costurilor schimbărilor climatice pentru fiecare sector prioritar

 Elaborarea Agendei naționale de adaptare la efectele schimbărilor climatice
și integrarea ei în politica existentă și viitoare
 Elaborarea și implementarea unei campanii pentru creșterea conștientizării
tuturor actorilor implicați, în special a populației
 Monitorizarea procesului de adaptare la efectele schimbărilor climatice

Context național

 Acțiuni de adaptare la nivel sectorial
 Industrie – formare și conștientizare ASC (tehnologii reziliente la efectele SC)
 Agricultură și pescuit – pregătire și informare privind metodele de adaptare a producției agricole
la efectele SC, cercetare (prognoză, evaluare potențial și impact)
 Turism – unități turistice în locații care favorizează ASC, materiale reziliente, asigurări, produse
turistice diversificate, educația personalului și turiștilor, sisteme de monitorizare și avertizare
climatică
 Sănătate publică – studii epidemiologice, monitorizare și abordare orientată spre prevenție

 Construcții și infrastructură - corectarea standardelor şi normelor de construcţie existente,
actualizarea şi revizuirea periodică a parametrilor pe care se bazează standardele tehnice,
temperatură, umiditate etc., mai multe spaţii verzi şi/sau umbrite, introducerea unor sisteme de
încălzire şi răcire mai eficiente, informarea populaţiei urbane cu privire la riscurile SC,

promovarea asigurărilor obligatorii ale locuinţelor împotriva dezastrelor naturale: inundaţii,
alunecări de teren.

Context național

 Transport - drumuri acoperite cu materiale rezistente la fluctuaţiile de temperatură şi inundaţii, ca şi
poduri care ţin seama de debitele de apă record, modurile de transport alternativ, mijloacele de
transport trebuie să fie adaptate la SC, sisteme de avertizare în timp real pentru nivelurile apei şi
alunecări de teren, ca şi pentru evenimentele meteorologice extreme cu potenţial distructiv
 Resurse de apă – cinci categorii de măsuri de adaptare: pentru asigurarea disponibilelor de apă la
sursă, la folosințele de apă/utilizatori, la nivelul bazinului hidrografic, pentru managementul riscului la
inundații, pentru combaterea secete/deficitului de apă
 Păduri - intensificarea procesului de împădurire a unor noi terenuri cu specii de arbori corespunzătoare
condiţiilor locale, aceste terenuri trebuie să fie incluse în fondul forestier naţional şi administrate în
regim silvic, monitorizare permanentă a stării de sănătate a pădurilor, conștientizare
 Energie -

Context național

 Biodiversitate - crearea unui sistem naţional de monitorizare a speciilor ameninţate, evaluarea

sistemului de monitorizare şi identificarea oportunităţilor de modificare a acestuia, elaborarea unor
planuri speciale de management al habitatelor naturale în scopul prevenirii şi limitării procesului de
degradare a acestora, reducerea presiunilor suplimentare care afectează speciile vulnerabile, reducerea
activităţilor agricole în zonele direct afectate, extinderea zonelor împădurite, evaluarea vulnerabilităţii
diferitelor ecosisteme/specii la efectele schimbărilor climatice precum refacerea luncilor de-a lungul
râurilor, a câmpiilor inundabile şi zonelor umede, protejarea și crearea de noi zone cu resurse naturale,
conectarea zonelor de conservare în scopul îmbunătăţirii opţiunilor de migrare pentru specii,
management orientat către natură, îmbunătăţirea condiţiilor ecologice acvatice şi litorale
 Asigurări – introducerea unor noi produse financiare precum: instrumentele financiare climatice derivate
sau obligaţiunile pentru dezastre, obligativitatea asigurărilor locuinţelor împotriva dezastrelor naturale
 Activități recreative  Educație – educarea și formarea unor cetăţeni capabili care să deţină capacitatea şi cunoştinţele,
necesare pentru promovarea unui spirit inovativ la nivel local şi promovarea proiectelor de adaptare la

efectele

schimbărilor

climatice,

acţiuni

de

sensibilizare

pentru

schimbarea

promovarea utilizării bicicletelor, voluntariat, proiecte și schimburi de experiență

comportamentului,

Context regional, județean, local

 Planul Regional de Acțiune pentru Mediu
 Planul de Dezvoltare Regională 2014-2020
 Strategia de Dezvoltare a Județului
 Planul de Amenajare a Teritoriului Județean
 Planul Integrat de Dezvoltare Urbană
 Planul de Mobilitate Urbană Durabilă

 Planul de Acțiune pentru Energie Durabilă
 Planul de Acțiune pentru Situații de Urgență
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