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Realitatea suprema a timpului nostru e… 

vulnerabilitatea planetei.

John F. Kennedy
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 Cadrul național privind schimbările climatice:

 HG 529/2013 privind aprobarea Strategiei naţionale a României 

privind schimbările climatice, 2013-2020 (SNSC).

 SNSC cuprinde două componente distincte:

 procesul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în

vederea atingerii obiectivelor naţionale asumate;

 adaptarea la efectele schimbărilor climatice, ţinând cont de

politica Uniunii Europene în domeniul schimbărilor climatice

precum şi de experienţa şi cunoştinţele dobândite în cadrul unor

acţiuni de colaborare cu parteneri din străinătate şi instituţii

internaţionale de prestigiu.
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• Schimbările climatice și dezvoltarea durabilă

 Procesul de adaptare la efectele schimbărilor climatice vizează

diferite sectoare şi niveluri de acțiune (naţional, regional, local).

 ASC este elaborată având în vedere obiectivele generale incluse în

Strategia Naţională pentru Dezvoltare Durabilă orizont de timp

2013-2020-2030:

 a) protecţia mediului prin măsuri care fac posibilă decuplarea

creşterii economice de impactul negativ asupra mediului;

 b) echitatea socială şi coeziunea prin respectarea drepturilor

omului, a diversităţii culturale, a egalităţii între sexe şi

combaterea discriminării de orice fel;

 c) prosperitatea economică prin promovarea cunoştinţelor, a

inovaţiei şi competitivităţii, cu scopul de a asigura standarde de

viaţă înalte şi o ocupare a forţei de muncă totală şi de calitate

înaltă.
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• În prezent, MMAP derulează proiectul ”Operaționalizarea

strategiei naționale privind schimbările climatice și

dezvoltarea componentei climatice a Programelor

Operaționale 2014-2020” pentru îndeplinirea obiectivelor

naţionale ale României şi a cerinţelor Uniunii Europene în

domeniul schimbărilor climatice.

• Proiectul MMAP realizat în parteneriat cu Banca Mondială oferă

premisele necesare pentru realizarea politicilor şi măsurilor

climatice prin utilizarea optimă a fondurilor UE disponibile prin

cadrul financiar 2014 – 2020.

• Însă acestea trebuie puse în practică şi trebuie asigurate, la

nivelul instituţiilor responsabile, instrumentele adecvate pentru

monitorizarea şi raportarea acestor măsuri, care sunt de

asemenea reclamate prin noile reglementări privind

monitorizarea şi raportarea, în special prin Regulamentul UE

nr. 525/2013.
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• Proiectul include următoarele patru componente:

• Componenta A: sprijinirea MMAP pentru operaţionalizarea unei 

strategii integrate şi a unui plan de acţiune la nivel naţional, 

privind schimbările climatice şi reducerea emisiilor de dioxid de 

carbon (bazate pe analize solide, care să acopere atât adaptarea, 

cât şi atenuarea, inclusiv finalizarea evaluării strategice de mediu 

a strategiei şi a planului de acţiune).

• Componenta B: sprijinirea MMAP pentru identificarea acţiunilor 

legate de schimbările climatice, care vor fi prevăzute în 

Programele Operaţionale 2014-2020.

• Componenta C: sprijinirea MMAP pentru dezvoltarea unei 

capacităţi analitice şi a unei baze de cunoştinţe solide pentru 

construirea unei economii competitive, cu emisii reduse de dioxid 

de carbon şi rezistentă la schimbările climatice.

• Componenta D: sprijinirea instituţiilor guvernamentale pentru 

implementarea, monitorizarea şi evaluarea acţiunilor privind 

schimbările climatice.
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• Viziunea strategiei naționale privind schimbările climatice și 

creștere economică bazată pe emisii reduse de carbon (CRESC) are 

la bază trei piloni:

• Stabilirea și atingerea țintelor naționale legate de schimbările 

climatice și energie în conformitate cu politica europeană privind 

schimbările climatice.

• Adoptarea abordării intersectoriale și integrate.

• Maximizarea beneficiilor economice și sociale ale măsurii 

privind schimbările climatice.

• Obiectivul principal al CRESC este acela de a mobiliza și de a 

permite actorilor privați și publici să reducă emisiile de gaze cu 

efect de seră (GES) provenite din activitățile economice în 

conformitate cu țintele UE și să se adapteze la impactul 

schimbărilor climatice, atât cele curente, cât și cele viitoare. 
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• Ce aduce nou CRESC?

• Strategia este supusă unui triplu proces:

• de extindere (corelare cu evoluții internaționale și europene în 

domeniul schimbărilor climatice);

• de consolidare (identificarea obiectivelor generale, specifice, 

măsuri și acțiuni la nivel de sector; surse de finanțare; indicatori 

pentru evaluare și monitorizare; grafic de implementare);

• de operaţionalizare (o mai bună implementare).
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• sinergii între componentele de reducere și adaptare la schimbările 

climatice;

• introducerea de noi elemente privind educația cetățenilor: 

consolidarea educaţiei formale şi informale privind schimbările 

climatice şi a stilurilor de viaţă viabile; activităţi de conştientizare 

necesare pentru a schimba comportamentul şi a promova 

beneficiile utilizării durabile a resurselor; Parteneriatele locale şi 

activităţile de voluntariat; proiecte şi schimb de experienţă în 

domeniul educaţiei pentru dezvoltare, sănătate şi mediu; 

programe de cercetare ştiinţifică, informare, educaţie formală şi 

informală, precum şi de comunicare pentru schimbările climatice 

şi biodiversitate.

• existența unei secțiuni dedicate aranjamentelor instituționale și de 

cooperare pentru implementarea acțiunilor climatice.
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• În capitolul ‘Mediu de viaţă (infrastructură şi planificare urbană)’

al CRESC se menționează ca bază a acţiunilor viitoare de adaptare:

• Studii de vulnerabilitate a infrastructurii şi sistemelor de transport

urban la condiţiile climatice schimbate ar trebui efectuate pentru

toate oraşele din România.

• Ar trebui să fie elaborate planuri urbane de adaptare (inclusiv

acţiuni, termene şi bugete), inclusiv prioritizare bazată pe evaluarea

riscurilor.
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• Ce va urma?

• MMAP a inițiat procedura de consultare publică pentru prima 

versiune a Strategiei naţionale a României privind schimbările 

climatice şi creşterea economică bazată pe emisii reduse de carbon. 

• Mai multe informații:

• http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-consultarii-publice-

prima-versiune-a-strategiei-nationale-a-romaniei-privind-

schimbarile-climatice-si-cresterea-economica-bazata-pe-emisii-

reduse-de-carbon/670

• Orice comentarii din partea celor interesați sunt binevenite. 

• MMAP a inițiat procedura SEA; dezbaterea cu publicul este

programată în septembrie 2015.

http://www.mmediu.ro/articol/mmap-supune-consultarii-publice-prima-versiune-a-strategiei-nationale-a-romaniei-privind-schimbarile-climatice-si-cresterea-economica-bazata-pe-emisii-reduse-de-carbon/670
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• Mulțumesc pentru atenție!

• mihaela.stefanescu@mmediu.ro

mailto:mihaela.stefanescu@mmediu.ro
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Vă mulţumim!

PROIECT CO-FINANŢAT PRINTR-UN GRANT DIN PARTEA 

ELVEŢIEI PRIN INTERMEDIUL CONTRIBUŢIEI ELVEŢIENE 

PENTRU UNIUNEA EUROPEANĂ EXTINSĂ.


