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Rolul strategiilor și planurilor de 
acțiune privind adaptarea la 
schimbările climatice

Documente clare și structurate pentru administrația locală, dar și pentru toți cei interesați să se implice în adaptarea la

schimbările climatice
Determină creșterea capacității municipiilor și orașelor de adaptare din punct de vedere economic, tehnic și social la

schimbările climatice
Contribuie la realizarea obiectivelor de mediu și regionale prin implicarea directă a autorităților locale și regionale și a

instituțiilor de cercetare relevante
Sprijină îmbunătățirea implicării comunității în luarea deciziilor privind adaptarea la schimbările climatice
Contribuie la reducerea vulnerabilității umane și a ecosistemului
Oferă baza pentru identificarea și implementarea unor soluții de adaptare pentru sectoarele analizate: agricultură,

silvicultură, resurse de apă, biodiversitate, energie, industrie, transporturi, turism și activități recreative, sănătate

publică, infrastructură și urbanism, asigurări, educație, informare și conștientizare



Rolul strategiilor și planurilor de 
acțiune privind adaptarea la 
schimbările climatice

Contribuie la o mai bună înțelegere a impactului variabilității și schimbărilor climatice, analizând nevoile specifice de

adaptare în aceste sectoare
Au un rol puternic informativ și educațional, atât pentru cetățenii municipiului, cât și pentru factorii decizionali
Contribuie consistent la consolidarea cunoștințelor pentru a sprijini dezvoltarea politicii cu privire la schimbările

climatice, îmbunătățirea rezistenței și a capacității de adaptare la acestea; creșterea înțelegerii impactului schimbărilor

climatice la nivel sectorial și inter-sectorial; la dezvoltarea procesului de integrare și dezvoltarea economică și socială
Oferă informații necesare pentru actualizarea unor documente de planificare strategică de la nivel local și preluarea

măsurilor de adaptare în cadrul acestora



Procesul de elaborare și 
implementare a unei Strategii de 
adaptare la schimbările climatice 
- Faze

Faza de inițiere a 
strategiei / planului 
de acțiune

Cum ne pregătim?
 structura și competențele echipei de management / implementare
 identificarea și implicarea părților interesate
 planificarea activităților

Faza de elaborare a 
strategiei / planului 
de acțiune

Unde suntem?
 realizarea diagnosticului teritoriului vizat
 identificarea sectoarelor și a zonelor vulnerabile
 elaborarea analizei SWOT
Ce putem face?
 stabilirea direcțiilor generale și definirea alternativelor
 stabilirea viziunii, a țintelor, a scenariilor, a obiectivelor și măsurilor 

aferente strategiei
 evaluarea și selectarea alternativelor (prioritizarea măsurilor)
 definirea acțiunilor și elaborarea Planului de Acțiune

Faza de 
implementare a 
strategiei / planului 
de acțiune

Am făcut ce ne-am propus?
 stabilirea mecanismului de implementare
 stabilirea mecanismului de comunicare
 monitorizarea și evaluarea strategiei



Procesul de elaborare și 
implementare a unei Strategii de 
adaptare la schimbările climatice 
- Etape

1. Structura și competențele 
echipei de management / 
implementare

 se stabilește echipa de management a procesului, ținându-
se cont de competențele necesare în derularea procesului

 se clarifică aspectele instituționale și administrative

2. Identificarea și implicarea 
părților interesate

 se identifică stakeholderii
 se constituie structurile parteneriale
 se stabilește modalitatea de lucru cu partenerii

3. Planificarea activităților
 se inventariază resursele disponibile
 se stabilesc instrumentele și metodologia de lucru
 se definesc activitățile necesare a fi întreprinse

4. Realizarea diagnosticului 
teritoriului vizat

 consultarea documentelor existente, de referință
 identificarea informațiilor cheie și a indicatorilor relevanți
 culegerea și analiza datelor

5. Identificarea sectoarelor și a 
zonelor vulnerabile

 analiza și prioritizarea sectoarelor analizate
 alegerea sectoarelor vulnerabile

6. Elaborarea analizei SWOT
 analiza mediului intern (puncte tari și slabe)
 analiza mediului extern (oportunități și amenințări)



Procesul de elaborare și 
implementare a unei Strategii de 
adaptare la schimbările climatice 
- Etape

7. Stabilirea direcțiilor 
generale și definirea 
alternativelor

 stabilirea direcțiilor generale ale strategiei
 definirea alternativelor prin utilizarea diferitelor instrumente: analiza 

SWOT, arborii problemelor/obiectivelor, diagrama os de pește

8. Stabilirea viziunii, a 
țintelor, a scenariilor, a 
obiectivelor și măsurilor 
aferente strategiei

 elaborarea viziunii
 identificarea obiectivelor sectoriale și a țintelor de atins pe perioada

de implementare a strategiei
 definirea măsurilor

9. Evaluarea și 
selectarea alternativelor

 stabilirea criteriilor
 prioritizarea măsurilor

10. Definirea acțiunilor 
și elaborarea Planului de 
acțiune

 stabilirea acțiunilor și corelarea cu obiectivele
 stabilirea responsabililor, termenelor, rezultatelor
 estimarea bugetelor și identificarea surselor de finanțare

11. Stabilirea 
mecanismului de 
implementare, 
comunicare, 
monitorizare și evaluare

 procedurile de implementare
 relația cu partenerii și sprijinul politic
 consolidarea capacității administrative, comunicare și revizuirea

strategiei
 indicatori de monitorizare și evaluare



Structură minimală a 
componenței și 
responsabilităților echipei de 
management / coordonare

Poziție Serviciu/Birou – competențe Rol

Coordonator
Primar sau viceprimar Coordonează întregul proces și aprobă 

documentul final, supunându-l aprobării 
Consiliului Local

Coordonator 
executiv 

Șeful Serviciului / Biroului de strategii /
programe de dezvoltare, fonduri
europene, proiecte sau Arhitectul șef sau
Administratorul public sau Serviciului /
Biroului de urbanism, amenajarea
teritoriului și cadastru
 competențe în planificare, cunoștințe în

domeniul schimbărilor climatice

Direcționarea și dirijarea generală a
proiectului, planificarea activităților și
atribuirea sarcinilor, furnizează metodologii
și soluții, coordonează munca de elaborare
a documentelor și asigură integrarea
acestora

Asistent 
coordonator 
executiv

Angajat în cadrul Serviciului / Biroului de
strategii / programe de dezvoltare,
fonduri europene, proiecte sau Serviciului
/ Biroului de urbanism, amenajarea
teritoriului și cadastru
 competențe în planificare

Asigură legătura între membrii echipei și
coordonatorul executiv, se ocupă de
aspectele administrative ale procesului,
urmărește gradul de realizare al
activităților și respectarea termenelor,
gestionează parteneriatele și păstrează
legătura cu partenerii implicați în proces



Structură minimală a 
componenței și 
responsabilităților echipei de 
management / coordonare

Poziție Serviciu/Birou – competențe Rol

Experți 
sectoriali

În funcție de sector, angajați ai Direcțiilor / serviciilor /
birourilor de urbanism, amenajarea teritoriului și cadastru;
protecția mediului; strategii/programe de dezvoltare sau
achiziții publice, investiții; utilități publice / transport / tehnic;
asistență socială; comunicare etc.
 competențe în sectoarele analizate (Urbanism,

Infrastructură, Transport, Energie, Biodiversitate, Sănătate,
Turism, Agricultură, Industrie, Resurse de apă, Informare)

Coordonarea grupurilor de
lucru sectoriale, analiza și
aprobarea părților din
documente, care sunt
specifice domeniului de
expertiză (sectoriale)

Moderatori

Pot să fie din interiorul Primăriei (Coordonatorul executiv sau
Experții sectoriali) sau
se poate apela la un moderator din exterior (din rândul
partenerilor, în funcție de subiectele abordate la diferite
întâlniri)

Implicați în conducerea și
derularea în bune condiții
a întâlnirilor parteneriale

Responsabil 
financiar

Directorul Direcției Economice Asigură managementul
financiar al procesului

Responsabil 
juridic

Șeful Serviciului / Biroului juridic Asigură asistența juridică
atunci când este necesar



Principalele categorii de 
stakeholderi

Sectorul public

- instituții deconcentrate

- servicii descentralizate

- instituții de educație și cercetare

- instituții publice de la nivele 
superioare

Mediul de afaceri

- companii

- firme mici

- camere de comerț

- asociații sectoriale

- instituții financiare și de credit

Forță de muncă

- asociații patronale

- asociații sindicale

Organizații nonguvernamentale 
și comunitare

- ONG-uri (de mediu, sociale)

- grupuri de inițiativă locală

- asociații de proprietari

Publicul larg

- lideri locali

- celebrități

- cetățeni

Alți actori

- partide politice

mass-media

direcția de statistică



Exemplu de structură 
partenerială

Nivel Denumire / Componență Atribuții

Decizional Consiliul local al orașului Aprobă documentele finale și își asumă crearea condițiilor
pentru implementarea acestora

Coordonare / 
Implementare

Echipa de management /
coordonare - formată la
nivelul Primăriei

E implicată în toate etapele procesului și coordonează toate
activitățile derulate, propune metodologii și instrumente de
lucru, efectuează evaluări și oferă inputuri pe parcursul
procesului, integrează documentele realizate de grupurile de
lucru sectoriale, asigură comunicarea între toți partenerii
implicați în proces, asigură diseminarea cunoștințelor necesare
și a rezultatelor obținute de-a lungul procesului și va realiza
proiectul de Hotărâre de Consiliul Local privind aprobarea
documentelor finale. Echipa de coordonare va avea un rol activ
în asigurarea implementării acestor documente împreună cu
partenerii identificați ca fiind responsabili în realizarea
activităților din cadrul Planului de acțiuni

Implementare Comitetul de monitorizare –
format din membrii echipei de
coordonare, împreună cu cei ai
comitetului consultativ și
grupurilor de lucru sectoriale

Urmărirea modului de implementare a acțiunilor stabilite în
cadrul planului de acțiuni, cuantificarea gradului de realizare a
obiectivelor, identificarea problemelor apărute în implementare
și găsirea de soluții la acestea



Exemplu de structură 
partenerială

Nivel Denumire / Componență Atribuții

Consultativ Comitet consultativ – format din
factorii cu putere de decizie din
cadrul diferitelor instituții și
organisme de la nivelul orașului,
reprezentanți ai mediului
economic, social, educațional,
inclusiv societatea civilă

Vor fi consultați periodic cu privire la conținutul
documentelor și rezultatelor obținute în fiecare etapă,
formulând recomandări și propuneri legate de conținutul
materialelor prezentate

Executiv Grupuri de lucru sectoriale –
formate din experți pe domeniul
vizat

Culege și analizează informațiile cantitative și calitative,
elaborează analiza sectorială și identifică și prioritizează
riscurile majore pentru sectorul respectiv, stabilește
obiective și analizează și selectează alternativele,
identifică intervențiile prioritare pentru sectorul vizat, în
cadrul planului de acțiune.
Grupurile sectoriale vor derula activități atât independent,
cât și în colaborare cu celelalte grupuri, astfel încât să
asigure integrarea la nivelul orașului a obiectivelor, a
intervențiilor prioritare și a acțiunilor necesare pentru
implementare



Structura documentului final

1. Introducere 

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 …



 Se confruntă într-adevăr municipiul/orașul cu fenomene asociate schimbărilor climatice?

 Analiza evenimentelor meteo care au afectat municipiul / orașul 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.)

 Detectarea insulelor de căldură urbană

 Variabilitatea și tendința de evoluție a extremelor termice și pluviometrice

 Care sunt efectele concrete ale schimbărilor climatice asupra acestor comunități, raportate la diferite

sectoare?

 O evaluare a tuturor factorilor socio-economici relevanți și se bazează pe datele statistice oficiale

publicate de Institutul Național de Statistică, dar și pe statisticile furnizate de parteneri, sau alte

informații care se găsesc în studii existente (rapoarte de mediu, planuri locale de gestiune a

riscurilor, PUG-uri, PATJ-uri, PAED-uri, etc.) și, nu în ultimul rând, pe rezultatele chestionarelor

privind percepția populației asupra adaptării la schimbări climatice

 Analiza se va efectua la nivel de sector

Realizarea diagnosticului 
teritoriului vizat - Întrebări



 Denumirea sectorului analizat

 Indicatori de analiză și evaluare avuți în vedere

 Prezentarea sintetică a concluziilor analizei de risc și vulnerabilități

 Listarea principalelor probleme / amenințări care trebuie să facă obiectul măsurilor de adaptare

 Listarea principalelor oportunități care trebuie valorificate

Realizarea diagnosticului 
teritoriului vizat - fișă de analiză 
și evaluare a riscurilor și 
vulnerabilităților



 Dacă schimbările climatice afectează municipiul și au efecte multiple și în diferite

sectoare, asupra cărora dintre acestea trebuie să intervenim cu prioritate în vederea

facilitării adaptării?

Ca și posibile cauze au fost luate în considerare următoarele: secetă / lipsă resurse de apă, 
temperaturi extreme – caniculă, îngheț, precipitații extreme – zăpezi abundente, inundații, lipsă 
precipitații, vânt, vijelii, viscol, ceață

Identificarea sectoarelor și a 
zonelor vulnerabile

1 pct. 2 pct. 3 pct. 4 pct. 5 pct.

foarte mic mic mediu mare foarte mare

Impact

(Ponderea grupului țintă

afectat)

Sub 1% 1-9% 10-49% 50-99% 100%

scăzută scăzută-medie medie medie-ridicată ridicată

Probabilitate O dată la peste 50 de

ani

Între 10 și 50 de

ani

Între 5 și 10 de

ani

Între 1 și 5 ani De mai multe

ori pe an



Model matricea de evaluare a 
riscurilor

I
m

p
a
c
t

Foarte mare 

(5)
5 10 15 20 25 Risc

Mare (4) 4 8 12 16 20
Foarte 

ridicat

Mediu (3) 3 6 9 12 15 Ridicat

Mic (2) 2 4 6 8 10 Mediu

Foarte mic 

(1)
1 2 3 4 5 Scăzut

Scăzută 

(1)

Scăzută-

medie (2)

Medie (3) Mediu-

ridicată (4)

Ridicată 

(5)

Probabilitate



Sectoare vulnerabile – exemple 
orașe pilot

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



 Care sunt punctele tari, slabe, amenințările și oportunitățile municipiului / orașului

raportat la sectoarele prioritare de adaptare identificate?

Pentru fiecare sector analizat se vor identifica:
 tendințele din mediul extern, posibil a se manifesta în viitor, în afara controlului planificatorului 

și care pot fi dezirabile (oportunități) sau indezirabile (amenințări)
 punctele tari și resursele interne ale teritoriului, existente în prezent și aflate sub controlul 

planificatorului (dezirabile) și punctele slabe sau neajunsurile teritoriului, existente în prezent și 
aflate sub controlul planificatorului

Elaborarea analizei SWOT

Puncte tari Puncte slabe

Oportunități Amenințări

Potențialul de adaptare 
al sectorului

Analiza 
internă

Analiza 
externă



Stabilirea direcțiilor generale și 
definirea alternativelor - Analiza 
SWOT pe catene și matricea 
strategiilor SWOT

Puncte slabe ale orașului

(care îl fac vulnerabil în fața

amenințării)

Amenințare naturală

(hazardul sau combinația de 

hazarde)

Puncte tari ale orașului

(care reduc vulnerabilitatea sa în

fața amenințării)

Puncte slabe ale orașului

(care reduc posibilitatea

valorificării oportunității)

Oportunitate naturală

(hazardul sau combinația de 

hazarde)

Puncte tari ale orașului

(care cresc posibilitatea valorificării

oportunității)

 

Puncte 

tari 

Puncte 

slabe 

Oportunități 

Amenințări 

Strategie ofensivă  
Strategie orientată 

spre schimbare  

Strategie 

diversificată  
Strategie defensivă 



Stabilirea direcțiilor generale și 
definirea alternativelor - Metoda 
arborelui problemelor și 
obiectivelor

 

OBIECTIV 

Reducerea gradului de degradare a stratului 

asfaltic în condiții de temperaturi ridicate 

Reducerea nr. de 
pagube materiale 

Reducerea nr. de 

automobile 

degradate 

Creșterea 
mobilității 

Reducerea nr. de 

pierderi umane 

Reducerea nr. de 
accidente 

Reducerea nr. 
de ambuteiaje 

Rețete de asfalt 
corespunzătoare 

Deszăpezire cu substanțe 

care nu afectează stratul 

asfaltic 

Parc auto 
redus 

Construire centuri 
ocolitoare 

Trafic greu 
redus 

Rezultate 

DIRECȚII 

STRATEGICE 

Mijloace 

MĂSURI DE 

ADAPTARE 

 

Problema majoră – RISCUL 
Degradarea stratului asfaltic la 

temperaturi ridicate 

Pagube 
materiale 

Degradare 
automobile 

Scăderea 
mobilității 

Pierderi umane, 

sănătate 

Accidente Ambuteiaje 

Rețete de asfalt 
necorespunzătoare 

Deszăpezire cu substanțe 

care afectează stratul 

asfaltic 

Parc auto 
mare 

Lipsă centuri 
ocolitoare 

Trafic 
greu 

Efecte 
IMPACT 

Cauze 
VULNERABILITĂȚI 

În alegerea strategiei pot sta diferite criterii de evaluare:
 Relevanța pentru strategiile de la nivelele superioare
 Complementaritatea cu alte strategii
 Disponibilitatea resurselor financiare

 Disponibilitatea competențelor
 Importanța acordată de parteneri
 Urgența
 Acceptabilitatea socială

Arborele problemelor Arborele obiectivelor



Stabilirea direcțiilor generale și 
definirea alternativelor -
Diagrama os de pește (Ishikawa)

În alegerea strategiei pot sta diferite criterii de evaluare:
 Relevanța pentru strategiile de la nivelele superioare
 Complementaritatea cu alte strategii
 Disponibilitatea resurselor financiare

 

Problema 
RISCUL 

Cauza 1 

Cauza 2 

Cauza 1 

Cauza 2 

Cauza 1 

Cauza 2 

Cauza 1 

Cauza 2 

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



Viziune 

Viziunea Economic Social Mediu
Locuitori
Companii

Vizitatori şi turişti
Instituții publice

 Cum ar arată o comunitate adaptată la schimbări climatice? 

 Ce impact vor avea schimbările climatice asupra localității?

Având în vedere adaptarea la schimbările climatice…..
 În ce cuvinte ați descrie localitatea în care trăiți?
 Care sunt lucrurile care vă plac cel mai mult în localitatea în care trăiți?
 Care sunt lucrurile pe care le-ați prezenta unor vizitatori / turiști despre localitatea în care trăiți?
 Ce le lipsește locuitorilor cel mai mult?
 Ce impact vor avea schimbările climatice asupra localității?
 Care ar fi primul lucru pe care l-ați face pentru comunitatea dumneavoastră pentru a o adapta la 

schimbări climatice?
 Cum v-ar plăcea să arate localitatea dumneavoastră în 2050?
 Cum ar trebui să se comporte cetățenii din localitatea dumneavoastră în 2050 astfel încât localitatea 

să fie mai bine adaptată la schimbări climatice?



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?



Scenarii de intervenție:

• Intervenții ale autorităților publice/instituțiilor publice

• Intervenții ale cetățenilor/societății civile

• Intervenții ale mediului de afaceri

• Intervenții mixte

Pregătirea documentului strategic –
Scenarii posibile



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 pentru abordarea adaptării



• No-regrets – măsuri de adaptare care merită adoptate (furnizează beneficii socio-economice nete) indiferent de
nivelul viitor al schimbărilor climatice. Include măsuri care se justifică (dpdv al rentabilității) în condițiile climatice
prezente și sunt justificate pe viitor atunci când adoptarea lor este în concordanță cu riscurile asociate cu
schimbările previzionate. Acestea sunt adecvate pe termen scurt, deoarece există o probabilitate mai mare de a fi
implementate (aduc beneficii evidente și imediate) și pot oferi experiența pe baza căreia să se realizeze evaluări
viitoare ale riscurilor climatice și măsurilor de adaptare

• Low-regrets (or limited regrets) - măsuri de adaptare pentru care costurile asociate sunt relativ scăzute și
pentru care beneficiile pot fi relativ mari

• Win-Win - măsuri de adaptare, care duc la rezultatul dorit din punct de vedere al minimizării riscurilor climatice sau
exploatării potențialelor oportunități dar, de asemenea, au alte beneficii sociale, de mediu sau economice. Acestea
sunt adesea asociate cu acele măsuri sau activități care abordează impactul schimbărilor climatice, dar care
contribuie și la atenuarea acestora sau la alte obiective sociale și de mediu. Aceste tipuri de măsuri le includ pe cele
care sunt introduse în primul rând din alte motive decât abordarea riscurilor climatice, dar asigură și beneficii de
adaptare dorite.

• Management flexibil și adaptabil – punerea în aplicare a unor opțiuni de adaptare progresive, și nu luarea unor
măsuri de adaptare pe scară largă, într-un singur pas, permițând evitarea unor greșeli și adaptarea la modificările
care apar în timp din punct de vedere al cunoștințelor, experienței, tehnologiilor (Ex. amânarea adoptării unei
măsuri/set de măsuri de adaptare, cu condiția ca această decizie să fie însoțită de un angajament de continuare a
capacității de adaptare, precum și monitorizarea și evaluarea evoluției riscurilor). O astfel de decizie, de amânare,
se ia atunci când riscurile climatice sunt sub un anumit prag sau când capacitatea de adaptare (regulamente,
circumstanțe instituționale) este insuficientă pentru a permite inițierea unei astfel de acțiuni

Pregătirea documentului strategic –
Alternative de adaptare



Criterii de prioritizare a măsurilor

 C1. Relevanță pentru strategiile de la nivelele superioare / complementaritatea cu alte
strategii – 1 punct dacă sunt relevante în domeniul adaptării la schimbări climatice

 C2. 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

 C3. Numărul de riscuri la care răspunde – 1 punct dacă răspund la mai multe riscuri
 C4. Urgența – 1 punct dacă sunt considerate urgente (scorul de la riscuri e peste 15 – risc

ridicat)
 C5. Responsabili – 1 punct dacă măsura poate fi implementată de autoritatea publică locală
 C6. Efecte: economice, sociale, de mediu – 1 punct dacă are efecte în toate trei domeniile
 C7. Disponibilitatea resurselor financiare – 1 punct dacă există posibilitate de finanțare din

surse externe
 C8. Capacitatea de implementare (disponibilitatea resurselor umane/cunoștințelor) – 1

punct dacă există resursele necesare pentru implementare
 C9. Acceptabilitatea socială – 1 punct dacă măsura este acceptată
 C10. Legislație – 1 punct dacă există deja cadrul legislativ necesar



Criterii de prioritizare a măsurilor

Sector 1 PUNCTAJ ACORDAT
Măsura 

propusă

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 TOTAL

M1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10
M2 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 9

M3 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 8
M…

Mn 1 1 1 0 0 0 1 0 1 1 7



• identifică și descrie acțiunile/proiectele necesare pentru atingerea obiectivelor definite în
strategie

• va prezenta următoarele aspecte pentru fiecare măsură/acțiune în parte: 
 măsurile/acțiunile propuse, 
 legătura cu obiectivele specifice ale Strategiei, 
 responsabilii și partenerii, 
 activități propuse și acțiuni premergătoare necesare, 
 rezultate așteptate, 
 termene de realizare
 bugetul estimat 
 posibile surse de finanțare

Planul de acțiune

Măsura / 

acțiunea 

propusă

Obiectivul 

din strategie 

în care se 

încadrează

Responsabili 

/ Parteneri

Scurtă 

descriere 

(activități 

propuse)

Rezultate 

așteptate

Acțiuni 

premergă

toare

Termen de 

implementa

re

Buget 

estimativ

Surse de 

finanțare



 Aprobarea Strategiei și Planului de acțiune în cadrul Consiliului Local, prin adoptarea de hotărâri
în acest sens (în acest mod se va asigura sprijinul politic);

 Elaborarea, în colaborare cu organismele de specialitate (de ex. OAR și RUR), cu stakeholderii
locali și adoptarea în Consiliul Local a unui regulament pentru aprobarea și implementarea
măsurilor locale de adaptare la schimbări climatice, care să devină obligatoriu de respectat
pentru toți dezvoltatorii imobiliari, până la revizuirea următoare a PUG și a RLU. În cazul în care
procesul de revizuire a PUG și a RLU nu va fi finalizat până la acel moment, aceste măsuri vor fi
incluse direct în noile versiuni ale acestor documentații de urbanism;

 Corelarea Strategiei și a Planului de acțiune cu toate documentele de planificare (urbanistică,
strategică-sectorială) elaborate ulterior la nivel local;

 Diseminarea Strategiei și Planului de acțiune (în conformitate cu măsurile de comunicare
propuse);

 Elaborarea studiilor de fundamentare / oportunitate necesare implementării măsurilor de
adaptare la schimbări climatice propuse în strategie și în planul de acțiune (de ex. studii de
inundabilitate, de evaluare a riscurilor unor clădiri, de mobilitate etc.);

 Elaborare documentațiilor tehnico-economice aferente proiectelor identificate în planul de
acțiune;

Sistemul de implementare



 Identificarea, analizarea și selectarea surselor de finanțare pentru proiectele propuse spre
implementare;

 Identificarea partenerilor publici și privați pentru dezvoltarea și implementarea proiectelor;
 Realizarea de acorduri de parteneriate între Primărie și actorii relevanți de la nivel local,

județean și național pentru realizarea proiectelor din Planul de acțiune;
 Identificarea și informarea potențialilor beneficiari asupra surselor de finanțare complementare

existente pentru creșterea gradului de absorbție al fondurilor europene;
 Planificarea multianuală a bugetului având în vedere resursele necesare pentru implementarea

proiectelor;
 Pregătirea cadrului instituțional și a resurselor umane pentru implementarea cu succes a

proiectelor;
 Implementarea proiectelor;
 Promovarea rezultatelor proiectelor la nivel național și internațional (materiale promoționale,

participare la manifestări internaționale, site-uri, etc.);
 Monitorizarea stadiului implementării proiectelor și realizarea unor rapoarte de progres;
 Evaluarea intermediară a Strategiei și Planului de acțiune;
 Revizuirea Strategiei și Planului de acțiune pe baza evaluării și luarea de măsuri corective.

Sistemul de implementare



 Organizarea unei conferințe de presă și emiterea unui comunicat de presă de către Primărie cu ocazia
adoptării de către Consiliul Local a Strategiei și a Planului de acțiune;

 Promovarea Strategiei și a Planului de acțiune în mediul virtual, prin postări pe site-ul Web și pagina de
Facebook a Primăriei și a instituțiilor partenere și implicate în procesul de elaborare;

 Organizarea, în parteneriat inter-instituțional, a unei conferințe internaționale anuale dedicată adaptării la
schimbări climatice, care să reunească experți din domeniul academic și al cercetării, administrației publice,
dar și practicieni din sfera publică și privată;

 Organizarea de cursuri de formare profesională continuă în domeniul adaptării la schimbările climatice
pentru personalul din educație, care să activeze ulterior ca vectori de comunicare pentru elevi și studenți;

 Elaborarea unor materiale de promovare a strategiei și planului de acțiune, cu precădere a unui film de
prezentare, care să fie promovat online, pe site-urile Web și pe paginile de Facebook ale instituțiilor
implicate, dar care să și ruleze la sediile unor instituții și în unele spații publice;

 Derularea de campanii media de interes public, cu rol de avertizare și sensibilizare a populației în perioadele
cu fenomene meteo extreme;

 Încheierea de acorduri de parteneriat cu liderii de opinie locali (ONG-uri, reprezentanți ai asociațiilor de
proprietari, medici de familie și școlari, diriginți, lideri spirituali etc.) pentru derularea de acțiuni de
informare-conștientizare a publicului larg;

 Organizarea de concursuri pentru idei și măsuri concrete de adaptare la schimbările climatice în rândul
diferitelor categorii de stakeholderi locali (de ex. elevi, studenți, pensionari, asociații de locatari, firme etc.);

 Adoptarea și întreținerea de către companiile locale a unor spații verzi, locuri de joacă, stații de transport în
comun etc. din municipiu, în schimbul montării de panouri publicitare.

Acțiuni de Comunicare și diseminare



Indicatorii de rezultat:
 măsoară gradul de realizare a acțiunilor și măsurilor stabilite
 indică rezultatele care se obțin după finalizarea fiecărui tip de proiect
 sunt principalii indicatori utilizați în procesul de monitorizare și evaluarea pe parcurs a

Strategiei și Planului de acțiune
Indicatorii de obiectiv:

 măsoară gradul de realizare a obiectivelor sectoriale stabilite
 se obțin după finalizarea proiectelor strategice aferente fiecărui obiectiv și sunt utilizați în

evaluarea de la data finalizării implementării Strategiei și Planului de acțiune (evaluare
finală).

Monitorizarea răspunde la întrebarea: Implementăm corect strategia? Dacă se constată
devieri de la traseu se pot lua măsuri corective, în timp util pentru implementarea strategiei
prezente (reactualizarea / îmbunătățirea strategiei și planului de acțiune).

Prin acțiunile de evaluare se urmărește determinarea relevanței și gradului de atingere al
obiectivelor, eficienței, efectivității, impactului și sustenabilității strategiei, venind să răspundă la
întrebarea: Implementăm strategia corectă? Aceasta urmărește și oferă lecții utile pentru
etapa de actualizare și revizuire a documentelor, respectiv permite luarea unor decizii strategice,
majore, legate de strategia prezentă.

Monitorizare & evaluare



Concluzii și recomandări -
Principii

Principiile care stau la baza elaborării unei bune strategii de adaptare la schimbări climatice:

 implicarea actorilor relevanți

 înțelegerea riscurilor și barierelor

 definirea unor obiective smart și a rezultatelor și comunicarea acestora

 gestionarea riscurilor climatice și non-climatice într-o abordare echilibrată, integrarea măsurilor de
adaptare în programele și politicile existente (se ține cont de contextul oferit de obiectivele generale
de dezvoltare)

 concentrarea pe acțiuni de gestionare a riscurilor climatice prioritare, concentrare sectorială

 adresarea, cu prioritate, a riscurilor asociate variabilității și extremelor climatice prezente

 folosirea unui management flexibil pentru a putea face față incertitudinilor

 recunoașterea importanței opțiunilor de adaptare de tip fără regrete/regrete mici și câștig-câștig, în
termeni de eficiență a costurilor și beneficii multiple

 revizuirea continuă a eficienței deciziilor de adaptare prin monitorizare și re-evaluarea riscurilor

 proces continuu, documentele urmând a fi revizuite și actualizate astfel încât să țină cont de
noutățile apărute în domeniu (știință, cercetare, tehnologii)

 comunicare și conștientizare eficiente



Concluzii și recomandări -
Limitări

 lipsa resurselor umane și financiare

 lipsa implicării și asumării politice

 lipsa unor cercetări specifice

 comunicarea informațiilor relevante spre cei care iau decizii

 asigurarea unei înțelegeri comune a adaptării în rândul tuturor stakeholderilor



Concluzii și recomandări

 Măsurile privind adaptarea la schimbările climatice din toate domeniile de acțiune trebuie să respecte principiul dezvoltării
durabile, astfel încât să asigure echilibrul între aspectele sociale, economice și de etică

 Capacitatea de adaptare și responsabilizarea persoanelor în acest domeniu trebuie îmbunătățită și întreținută prin programe
și inițiative la nivel național și regional

 Implicarea actorilor relevanți (stakeholderilor) și înțelegerea perspectivelor acestora este un aspect critic în luarea deciziilor.
Interesele personale și organizaționale vor influența deciziile și modul în care acestea sunt puse în practică

 De asemenea, în procesul de luare a deciziilor, trebuie să se țină cont de perioada de timp necesară pentru implementarea
acestora, acest termen influențând genul de informații necesare și nivelul de incertitudine care trebuie luat în considerare
(acesta crește odată cu durata de viață a intervenției vizate)

 Procesul de explorare a riscurilor și vulnerabilităților, de evaluare, implementare și rafinare a alternativelor trebuie să fie unul
continuu

 Aspectele sociale și consecințele schimbărilor climatice, precum și măsurile de adaptare trebuie integrate în implementarea
programelor și inițiativelor existente

 Măsurile de promovare ar trebui dublate sau vin să dubleze măsurile de atenuare a efectelor produse de schimbările
climatice, producând un impact mai mare pe termen lung

 Cercetările privind consecințele schimbărilor climatice și măsurile de adaptare trebuie promovate în rândul publicului larg



Concluzii și recomandări

 Adaptarea trebuie să fie specifică și relevantă. De ex. în planificarea și implementarea alternativelor de adaptare (mai ales în
domenii precum sănătate, construcții și locuințe, energie, planificare spațială, infrastructură de transport și spații publice și
spații verzi) trebuie luate în considerare diferențele dintre nevoile diferitelor generații și schimbările demografice. Starea de
sănătate, de asemenea, influențează măsura în care persoanele pot să facă față schimbărilor climatice și cum se pot adapta.
Astfel și aceste diferențe trebuie luate în considerare atunci când se stabilesc măsurile de adaptare

 În selecția și proiectarea măsurilor de adaptare trebuie acordată o atenție specială grupurilor vulnerabile. De asemenea,
trebuie alese măsurile potrivite pentru a fi implementate fără să aducă poveri suplimentare forței de muncă

 Pentru ca la finalul procesului să ne asigurăm că obținem o comunitate rezilientă la schimbări climatice trebuie să creștem
nivelul de conștientizare publică a schimbărilor climatice și impactului previzionat asupra comunității; să creștem capacitatea
tehnică de pregătire pentru aceste impacturi, să transpunem informațiile legate de vulnerabilități, riscuri și nivel de pregătire
în procesele de planificare și deciziile de investiții; să creștem capacitatea de adaptare a sistemelor construite, naturale și
antropice și să întărim parteneriatele de la nivelul comunității, care pot contribui la reducerea vulnerabilităților și riscurilor

 După finalizarea documentelor acestea ar trebui supuse aprobării în Consiliul local, astfel încât să se confere legitimitate

 În toate domeniile de acțiune trebuie să existe măsuri de comunicare și educație, adresate tuturor grupurilor de vârstă,
indiferent de mediul social, și la toate nivelele administrative. Aceste măsuri trebuie adaptate în funcție de grupul țintă și
trebuie subliniată responsabilitatea pe care o are fiecare individ în privința schimbărilor climatice

 Pe perioada de implementare este important să se măsoare progresul înregistrat; să se revizuiască periodic presupunerile
legate de vulnerabilități, riscuri, ținte; să se asigure actualizarea regulată a acțiunilor și să se disemineze lecțiile învățate și
cunoștințele dobândite și spre alte comunități cu situații similare cu cele ale teritoriului vizat
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