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 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)

 Pasul IV: Elaborarea analizei SWOT pentru sectoarele prioritare selectate

 Pasul V: Identificarea alternativelor

Pași realizați

Sibiu
- Transporturi
- Infrastructură și urbanism
- Sănătate publică
- Resurse de apă

Brașov
- Sănătate publică
- Infrastructură și urbanism
- Biodiversitate
- Turism și activități recreative

Târgu Mureș
- Transporturi
- Infrastructură și urbanism
- Sănătate publică
- Energie

- Educație, informare și conștientizare



 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

 Pasul X: Aprobarea și asumarea documentului de către Consiliul Local

Pași de realizat



Strategie



Structura documentului final

1. Introducere  (inclusiv Glosar de termeni)

2. Sinteza strategiei 

3. Analiza-diagnostic a situației existente 

4. Zone și sectoare vulnerabile sub aspectul schimbărilor 

climatice 

5. Analiza SWOT

6. Context strategic

7. Strategie

8. Planul de acțiune 

9. Sistemul de implementare, evaluare și monitorizare

Strategia privind adaptarea la 
schimbările climatice în municipiul …



 Viziune, direcții strategice (2050?) – impactul pe termen lung

 Obiective sectoriale și transversale – situația existentă la finalul implementării (fără probleme 

majore)

 fiecare obiectiv va fi justificat plecând de la riscurile și vulnerabilitățile identificate în analiza-diagnostic, 

a zonelor și sectoarelor vulnerabile și în analiza SWOT

 Măsuri de adaptare pentru fiecare obiectiv specific – rezultatele care se vor obține în urma 

implementării strategiei – operaționalizează direcțiile strategice și obiectivele

 se va elabora o fișa de măsură care va cuprinde următoarele informații:

• Scop

• Responsabili (administrație, mediul privat, cetățeni)

• Resurse necesare (umane, materiale, financiare)

• Termen: scurt (2020), mediu (2050), lung (2100)

Structura Capitolului Strategie



Viziunea

• o descriere a destinației dorite și a rațiunii de a ajunge la această destinație

• permite membrilor comunității să privească în viitor, să gândească creativ și să se întrebe cum ar vrea să fie 

comunitatea lor în 20 sau 50 de ani

• prezintă o imagine ideală a teritoriului la sfârșitul perioadei de planificare

O viziune comună: 

• duce la o înțelegere comună. 

• poate fi un puternic instrument de comunicare 

• pe termen lung poate direcționa politicile spre un viitor durabil

Viziune, direcții strategice



Viziune – să reflectăm...

Viziunea Economic Social Mediu
Locuitori
Companii

Vizitatori şi turişti
Instituții publice

Având în vedere adaptarea la schimbările climatice....

1. În ce cuvinte aţi descrie localitatea în care trăiţi?

2. Care sunt lucrurile care vă plac cel mai mult la localitatea în care trăiţi?

3. Care sunt lucrurile pe care le-aţi prezenta unor vizitatori/turişti despre localitatea în care trăiţi?

4. Ce le lipseşte locuitorilor cel mai mult?

5. Daca aţi fi primar, care ar fi primul lucru pe care l-aţi face pentru comunitatea dumneavoastră?

6. Cum v-ar plăcea să arate localitatea dumneavoastră în 2050?

7. Cum v-ar plăcea să fie oamenii din localitatea dumneavoastră în 2050?

Să reflectăm... Cum ar arată o comunitate adaptată la schimbări climatice? 

Ce impact vor avea schimbările climatice asupra localității?



Pornind de la viziune și având în vedere sectoarele vulnerabile:

• definirea obiectivelor strategice, pe termen lung

• pentru fiecare sector vulnerabil sau 

• pentru fiecare aspect: economic, social, de mediu

• pentru fiecare categorie de beneficiari: cetățeni, companii, turiști/vizitatori, administrație/instituții 

publice 

Direcții strategice

Specific – precizează obiectivul în mod simplu și precis ce se dorește să se obțină?

Măsurabil – există indicatori clari/măsurabili pentru obiectivul stabilit?

Appropriate - Potrivit – se încadrează obiectivul în viziunea globală?

Realistic – se poate atinge obiectivul în condițiile existente (resurse disponibile, piedici)?

încadrat în Timp – se poate stabili un termen pentru realizarea obiectivului?



• Metodă de analiză de tip cauză-efect

Pași

• Identificarea problemei

• Identificarea factorilor care au dus la apariția problemei (cauza principală sau categorii de 

cauze care generează problema): organizare instituțională, proceduri, resurse umane, 

resurse financiare, resurse materiale, comunicare

• Identificarea cauzelor secundare

• Identificarea măsurilor necesare – soluții care ar putea elimina cauza problemei

Ce s-a făcut? 
Identificarea cauzelor

Diagrama Ishikawa (os de pește - fishbone)



Ce s-a făcut?
Diagrama Ishikawa (os de pește - fishbone)

Problema
RISCUL

Cauza 1

Cauza 2

Cauza 1

Cauza 2

Cauza 1

Cauza 2

Cauza 1

Cauza 2

OBIECTIV Măsuri Acțiuni

Identificarea vulnerabilităților pe categorii de stakeholderi: 
administrație publică, cetățeni, ONG-uri, guvern, privați



Arborele problemelor
• Permite vizualizarea problemelor sub forma unei diagrame - arborele problemelor
• Este construit pe baza relațiilor de tip cauză-efect
Pași:
• identificarea problemelor existente, 
• alegerea unei probleme de bază (majore), 
• se caută problemele legate de această problemă majoră, 
• se stabilește ierarhia cauzelor și efectelor

Metoda arborelui problemelor și obiectivelor

Dacă o problemă nu este nici cauză, nici efect, atunci se 
plasează la același nivel, formând un nou arbore

Care sunt problemele care cauzează problema de 
bază? Acestea se plasează la rădăcină; 

Care probleme constituie efecte directe ale problemei de 
bază? Acestea se plasează în coroană;



Arborele obiectivelor
• Analiza obiectivelor descrie o situație viitoare, la care se va ajunge prin rezolvarea 

problemelor
• Identifică soluții potențiale pentru o situație dată
• Transformă aspectele negative în aspecte pozitive dorite
• Problemele vor fi transformate în obiective

Definirea Obiectivelor și măsurilor
Metoda arborelui problemelor și obiectivelor

Se reformulează situațiile
negative, identificate în
arborele problemelor, în
situații pozitive dezirabile
și realiste.

Arborele obiectivelor este imaginea ”în oglindă” a arborelui problemelor



Definirea Obiectivelor și măsurilor
Metoda arborelui problemelor și obiectivelor

OBIECTIV

Rezultate
DIRECȚII STRATEGICE

Mijloace
MĂSURI DE ADAPTARE



Scenarii de intervenție:

• Intervenții ale autorităților publice/instituțiilor publice

• Intervenții ale cetățenilor/societății civile

• Intervenții ale mediului de afaceri

• Intervenții mixte

Pregătirea documentului strategic –
opțiuni strategice



Opțiuni pentru abordarea adaptării:

• Abordări non-structurale ”soft” – proiectarea și implementarea de politici și proceduri,

controlul utilizării terenurilor, diseminarea informațiilor, stimulente economice pentru reducerea

și prevenirea vulnerabilității la dezastre. (managementul sistemelor umane)

• Abordări structurale ”verzi” – contribuie la creșterea rezilienței ecosistemelor, țintind, în

același timp, stoparea pierderii biodiversității și a degradării ecosistemelor și de a restabili

circuitul apei, și folosind funcții și servicii furnizate de ecosisteme pentru a obține soluții de

adaptare mai rentabile și uneori mai fezabile decât bazându-se exclusiv pe infrastructura gri

• Abordări de tip infrastructuri ”gri” (proiecte hard) – intervenții fizice (folosind servicii de

inginerie) pentru a realiza construcții și infrastructuri esențiale pentru bunăstarea socio-

economică a societății, mai reziliente la fenomene extreme

Pregătirea documentului strategic –
opțiuni strategice



Gruparea măsurilor

Tipuri de acțiuni vizate de măsuri:

- Informaționale / educative / de conștientizare

- Instituționale / consolidarea capacității

- Investiționale

- Politice / legislative



Rezultate workshop februarie

Obiective și măsuri



Criterii de prioritizare a măsurilor

1. Relevanță pentru strategiile de la nivelele superioare / complementaritatea cu alte strategii – 1
punct dacă sunt relevante în domeniul adaptării la schimbări climatice

2. Sectoare vizate: Agricultura, Silvicultura, Resursele de apă, Biodiversitatea, Energia și
telecomunicațiile, Industria, Transporturile, Turismul și activitățile recreative, Sănătatea
publică, Infrastructura și urbanismul, Asigurările, Educația, informarea și conștientizarea – 1
punct dacă vizează mai multe sectoare

3. Numărul de riscuri la care răspunde – 1 punct dacă răspund la mai multe riscuri
4. Urgența – 1 punct dacă sunt considerate urgente (scorul de la riscuri e peste 15 – risc ridicat)
5. Responsabili – 1 punct dacă măsura poate fi implementată de APL
6. Efecte: economice, sociale, de mediu – 1 punct dacă are efecte în toate trei domeniile
7. Disponibilitatea resurselor financiare – 1 punct dacă există posibilitate de finanțare din surse

externe
8. Capacitatea de implementare (disponibilitatea resurselor umane/cunoștințelor) – 1 punct dacă

există resursele necesare pentru implementare
9. Acceptabilitatea socială – 1 punct dacă măsura este acceptată
10.Legislație – 1 punct dacă există deja cadrul legislativ necesar



Criterii de prioritizare a măsurilor
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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



 Acțiuni de adaptare la nivel sectorial

 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

 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

comportamentului,

 promovarea utilizării bicicletelor,

 voluntariat,

 proiecte și schimburi de experiență



 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

Context regional, județean, local



Grupuri de lucru – aplicarea metodologiei 
pentru sectorul Urbanism și infrastructură



SC AVENSA CONSULTING SRL
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Proiect „Calea Verde spre Dezvoltare Durabilă”


