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POLITICA ASC LA NIVEL EU 

• Cartea Verde “Adaptarea la schimbările climatice în Europa‐
posibilităţile de acţiune ale UE” (2007)

• Cartea Albă “Adaptarea la schimbările climatice‐ către un
cadru de acţiune la nivel european” (2009)ţ p ( )

• Cadrul financiar multianual (2014‐2020): programul LIFE+ cu
ă “A i Cli ă” î Ad lo componentă “Acţiune pentru Climă” în care Adaptarea la

efectele schimbărilor climatice este un obiectiv prioritar:
sprijin pentru dezvoltarea/implementarea strategiilorsprijin pentru dezvoltarea/implementarea strategiilor
naţionale/regionale/locale de adaptare la efectele
schimbărilor climatice, desfăşurarea acţiunilor care vor

îpermite factorilor de decizie de a utiliza în mod eficient
cunoştinţele şi datele cu privire la schimbările climatice.



POLITICA ASC ÎN ROMÂNIA
Abordare

• Strategia Naţională privind Schimbările Climatice (2005‐2007) abordează
problematica ASC în capitolul “Impact, Vulnerabilitate şi Adaptarea la efectele
schimbărilor climatice” în sectoarele: agricultură silvicultură managementulschimbărilor climatice în sectoarele: agricultură, silvicultură, managementul
apei, aşezări umane

• Ghidul privind Adaptarea la efectele schimbărilor climatice (2008) în care au
fost identificate 12 sectoare prioritarefost identificate 12 sectoare prioritare

• A 5 a Comunicare Naţională privind Schimbările climatice cu capitolul
“Evaluarea vulnerabilăţii, impactul şi adaptarea la efectele schimbărilor
climatice”climatice

• Strategia Naţională privind Schimbările Climatice (2012‐2020) – în curs de
finalizare cu două componente principale: Reducerea emisiilor de GES
(Mitigation) şi Adaptarea la efectele schimbărilor climatice (Adaptation) în care(Mitigation) şi Adaptarea la efectele schimbărilor climatice (Adaptation) în care
au fost identificate 13 sectoare prioritare

Strategia Naţională privind ASC?



Ghidul privind Adaptarea la Efectele Schimbărilor 
Climatice

Informaţii generale

Adaptarea ‐ abilitatea sistemelor naturale şi antropice de a răspunde
efectelor schimbărilor climatice incluzând variabilitatea climatică şiefectelor schimbărilor climatice, incluzând variabilitatea climatică şi
fenomenele meteorologice extreme, pentru a reduce potenţialele
pagube, a profita de oportunităţi sau a face faţă consecinţelor
schimbărilor climaticeschimbărilor climatice.

Obiective:
• monitorizarea impactului provocat de schimbările climatice, precum

şi a vulnerabilităţii socio‐economice asociate;
• integrarea măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice în• integrarea măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice în

strategiile şi politicile de dezvoltare sectorială şi armonizarea lor
intersectorială;
id ifi ă il i l i i d d l i i• identificarea măsurilor speciale privind adaptarea sectoarelor critice
din punct de vedere al vulnerabilităţii la schimbările climatice.



Ghidul privind Adaptarea la Efectele Schimbărilor 
Climatice 

Privire de ansamblu



Ghidul privind Adaptarea la Efectele Schimbărilor 
Climatice

Direcţii generale

• Cercetare: evaluarea impactului de la nivel global şi regional; o mai
bună înţelegere a modalităţilor de a introduce ASC în toate politicile
cheie din domeniul schimbărilor climatice;

• Nivel guvernamental dezvoltarea cadrului legislativ din domeniul• Nivel guvernamental: dezvoltarea cadrului legislativ din domeniul
ASC din România ţinând cont de politica existentă la nivel EU

• Nivel regional/local: autorităţile locale deţin un rol important înNivel regional/local: autorităţile locale deţin un rol important în
implementarea acţiunilor ASC, sunt necesare planuri de adaptare la
nivel regional şi local

• Adaptarea la efectele schimbărilor climatice trebuie înţeleasă ca un
proces prin care comunităţile locale dobândesc cunoştinţe şi
tit di i i i f ţiiaptitudini, resurse şi informaţii.



Strategia Naţională privind Schimbările Climatice 
(2012‐2020)

Adaptarea la efectele schimbărilor climatice 

Obi i l i SC d i ă ii d• Obiectivul componentei ASC este de a crește capacitatea țării de a
se adapta la efectele reale sau potențiale ale schimbărilor
climatice prin stabilirea direcțiilor strategice la nivel național care
pot ghida dezvoltarea politicii la nivel sectorial întreprindereapot ghida dezvoltarea politicii la nivel sectorial, întreprinderea
unor acțiuni și dezvoltarea capacităților necesare pentru
actualizarea periodică a acestora.
AcțiuniAcțiuni:

• monitorizarea activă a impactului schimbărilor climatice, precum și
a vulnerabilității sociale și economice asociate;

• integrarea măsurilor de adaptare la efectele schimbărilor climatice
în strategiile de dezvoltare și politicile la nivel sectorial, precum și
armonizarea acestor măsuri între ele;

• identificarea măsurilor urgente de adaptare la efectele
schimbărilor climatice în sectoarele socio‐economice critice.



Acţiuni şi Sectoare Prioritare

• Este necesară o abordare flexibilă, care să depășească incertitudinile legate de
manifestarea schimbărilor climatice;

• Este necesară o abordare adaptivă, inovativă, una care să permită dinamicilor
naturale să‐și sporească rezistența, în fiecare sector și la fiecare nivel;

• Sunt necesare mai multe informații pentru a depăși în mod adecvatț p p ș
incertitudinile existente în ceea ce privește schimbările climatice şi efectele
acestora;

• Crearea bazei naționale de date reprezintă un element fundamental pentruț p p
elaborarea politicilor, strategiilor și planurilor de acțiune;

• Eforturi suplimentare pentru a spori gradul de conștientizare în rândul
instituțiilor guvernamentale și ai reprezentanților sectorului privat.ț g ș p ț p

• 13 sectoare prioritare: Industrie, Agricultură, Turism, Sănătate Publică,
Infrastructură Construcţii şi Planificare Urbană Transport Resurse de ApăInfrastructură, Construcţii şi Planificare Urbană, Transport, Resurse de Apă,
Silvicultură, Energie, Biodiversitate, Asigurări, Activităţi recreative, Educaţie.



Acțiuni de adaptare la nivel național

1. Actualizarea scenariilor climatice
2. Susţinerea activităţilor de cercetare în domeniul schimbărilor2. Susţinerea activităţilor de cercetare în domeniul schimbărilor

climatice şi crearea unei baze naţionale de date privind
schimbările climatice

i il hi bă il li i fi3. Estimarea costurilor schimbărilor climatice pentru fiecare
sector prioritar

4. Elaborarea unei Agende Naţionale de Adaptare la efectele4. Elaborarea unei Agende Naţionale de Adaptare la efectele
schimbărilor climatice şi integrarea ei în politica actuală şi
viitoare

5. Elaborarea şi implementarea unei campanii pentru creşterea
conştientizării tuturor actorilor implicaţi

6 Monitorizarea procesului de adaptare la efectele schimbărilor6. Monitorizarea procesului de adaptare la efectele schimbărilor
climatice



Cercetarea în domeniul Schimbărilor Climatice

• Studiile promovate în domeniul schimbărilor climatice și al
vulnerabilității la efectele acestora permite o cunoaştere mai
bună a sectoarelor ecosistemelor și regiunilorbună a sectoarelor, ecosistemelor și regiunilor

• Concluziile vor fundamenta adoptarea măsurilor de adaptare
planificată și vor contribui la creşterea capacității de adaptare

• Realizarea obiectivelor și priorităților naționale de dezvoltare
durabilă și protecția mediului
Î j i i ă ii i i l d i ă î• Încurajarea participării institutelor de cercetare cu experiență în
sprijinirea procesului de elaborare a politicii naționale în
domeniul schimbărilor climatice

• Parteneriate între institutele științifice/academice cu scopul de
a integra necesitățile si inițiativele de cercetare ASC într‐un
Program Național de CercetareProgram Național de Cercetare



CONCLUZII
• identificarea instituţiilor responsabile şi asigurarea unei• identificarea instituţiilor responsabile şi asigurarea unei
împărţiri clare a rolurilor şi responsabilităţilor;

• fixarea unor termene clare;
• asigurarea unor alocări bugetare adecvate şi a
disponibilităţii fondurilor;

• conştientizarea efectelor schimbărilor climatice;• conştientizarea efectelor schimbărilor climatice;
• încurajarea luării deciziilor la nivel local;
• sincronizarea strategiilor naţionale cu cele regionale (de
exemplu cele privind Europa de Est) şi luarea în
considerare a efectului transfrontalier;

• monitorizare, feedback şi optimizare permanentă;monitorizare, feedback şi optimizare permanentă;
• schimbul de cunoştinţe şi experienţă, transferul efectiv de
bune practici privind adaptarea la efectele schimbărilor
climatice de către autorităţile locale şi regionaleclimatice de către autorităţile locale şi regionale



VVă mulţumesc pentru atenţieă mulţumesc pentru atenţie!!

http://www.mmediu.ro/protectia_mediului/schimbari_climatice.htm

Date de contact:
Cristina Stanica, Consilier, cristina.stanica@mmediu.ro
Constantin Harjeu, Consilier pentru afaceri europene, 
dinu.harjeu@mmediu.ro

Direcţia Schimbări Climatice şi Dezvoltare Durabilă


