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Ghiduri



Structura generală a Ghidurilor

 Introducere

 Aspecte metodologice

• Faza de inițiere a strategiei/planului de acțiune

• Faza de elaborare a strategiei/planului de acțiune

• Faza de implementare a strategiei/planului de acțiune

 Sinteză a bunelor practici de la nivelul UE cu privire la elaborarea și implementarea
strategiilor locale privind adaptarea la schimbările climatice

Pentru ghidurile specifice pentru sectoarele vulnerabile se vor oferi exemplificări din
sectoarele respective (”transporturi”, ”energie”, ”infrastructură/construcții.planificare
urbană”, ”ecosisteme”)



Structura generală a Ghidurilor - Introducere 
și metodologie

 Introducere

motivația/scopul elaborării ghidului

 importanța/utilitatea sa

 context

elaborator

perioada etc.);

 Aspecte metodologice – se vor descrie pașii parcurși în cadrul acestui proces pilot

 sinteză a metodologiei propuse prin ghid

principalele etape

exemplificări din Strategiile și Planurile de acțiune ale celor trei municipii pilot



Structura generală a Ghidurilor - Faza de 
inițiere a strategiei/planului de acțiune

• prezentarea detaliată a recomandărilor privind structura și competențele/expertiza
echipei de management/implementare,

• identificarea și implicarea părților interesate

• planificarea activităților



Structura generală a Ghidurilor - Faza de 
elaborare a strategiei/planului de acțiune

• recomandări cu privire la realizarea diagnosticului teritoriului vizat

• identificarea sectoarelor și a zonelor vulnerabile

• elaborarea analizei SWOT

• stabilirea viziunii, a țintelor, a scenariilor, a obiectivelor și măsurilor aferente strategiei

• definirea acțiunilor și elaborarea Planului de Acțiune

• stabilirea mecanismului de implementare, comunicare, monitorizare și evaluare a
strategiei



Structura generală a Ghidurilor - Faza de 
implementare a strategiei/planului de acțiune

• recomandări privind rolul echipei de management

• procedurile de implementare

• relația cu partenerii

• sprijinul politic

• revizuirea și îmbunătățirea continuă a strategiei

• consolidarea capacității administrative



 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.)

 Realizată de experți externi

 Pasul II: Analiza și evaluarea riscurilor și vulnerabilităților la schimbări climatice în cele 3

municipii (documentare, grupuri de lucru, sondaj în rândul populației)

 Disponibilitatea datelor?

 Gradul de implicare al stakeholderilor (participarea activă la grupurile de lucru)?

 Sondaj în rândul populației – utilitate – aplicare - in-house sau externalizat?

Subiecte de discuție privind pașii realizați în 
cele trei municipii pilot



 Pasul III: Prioritizarea sectoarelor care necesită măsuri de adaptare la efectele schimbărilor
climatice (impact, probabilitate)

 Pasul IV: Elaborarea analizei SWOT pentru sectoarele prioritare selectate

 Pasul V: Identificarea alternativelor

 Pasul VI: Evaluarea și selectarea alternativelor (prioritizarea măsurilor)

 Pasul VII: Pregătirea documentului strategic

 Pasul VIII: Elaborarea Planului de acțiune

 Pasul IX: Elaborarea sistemului de implementare monitorizare și evaluare

 Cum vi s-a părut procesul, metodologiile propuse?

 Cine considerați că ar trebui implicat în fiecare etapă?

 Dificultăți întâmpinate în derularea procesului / aplicarea metodologiilor

 Propuneri de îmbunătățire

 Pasul X: Aprobarea și asumarea documentului de către Consiliul Local

Subiecte de discuție privind pașii realizați în 
cele trei municipii pilot



 Considerați că a fost suficient timp alocat pentru parcurgerea fiecărei etape?

 Considerați că au fost organizate suficiente ateliere de lucru?

 Considerați că ar fi utilă consultanța externă și în ce etape?

Subiecte de discuție privind procesul în 
general
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