
Programul TAKE IT CPD: modulul 2

Înțelegerea reacțiilor și a rezilienței pentru 
adaptarea la schimbările climatice

Dezvoltat de: CEDRU, PT



Obiectiv
Acest modul își propune să analizeze obiectivul 13 al Agendei 2030 pentru 
dezvoltare durabilă (ODD 13) și Convenția-cadru a Organizației Națiunilor 
Unite asupra schimbărilor climatice (CCONUSC) ca instrumente-cheie pentru 
consolidarea răspunsurilor și a rezilienței la schimbările climatice.



Cunoștințe 1

Să demonstreze cunoașterea 
ODD 13 în contextul celor 17 
obiective ale Agendei 2030 
pentru dezvoltare durabilă: 
"Să ia măsuri urgente pentru 
a combate schimbările 
climatice și efectele acestora"

Cunoștințe 2

Să demonstreze cunoștințe 
despre Convenția-cadru a 
Organizației Națiunilor Unite 
asupra schimbărilor climatice 
(CCONUSC) ca forum 
principal internațional și 
interguvernamental de 
negociere a răspunsului 
global la schimbările 
climatice.



Competențe 1

Să analizeze ODD 13 din 
Agenda 2030, "Adoptați 
măsuri urgente pentru a 
combate schimbările 
climatice și impactul 
acestora", și să compare 
diferitele măsuri deja puse 
în aplicare

Competențe 2

Să revizuiască activitatea 
CCONUSC, cu accent pe 
adaptare și reziliență



Responsabilități și autonomie

Explicați modul în care 
punerea în aplicare a ODD 
13 din Agenda 2030 
consolidează adaptarea la 
schimbările climatice 



GHIDUL 
MODULULUI

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY

Aici puteți găsi un rezumat al 
principalelor informații factuale
și conceptuale care vă oferă 
cunoștințele necesare pentru a 
înțelege subiectele acestui 
modul.



ODD 13 pentru dezvoltare durabilă

Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de toate statele membre ale 
Organizației Națiunilor Unite în 2015, reprezintă un proiect comun pentru dezvoltarea
planetei, în jurul a 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), inclusiv un obiectiv
privind schimbările climatice (ODD 13).



ODD 13 pentru dezvoltare durabilă

Cele trei ținte din ODD 13 privind schimbările climatice sunt următoarele :
1. consolidarea rezilienței și a capacității de adaptare la pericolele legate de climă și 

la dezastrele naturale în toate țările
2. integrarea măsurilor privind schimbările climatice în politicile, strategiile și 

planificările naționale
3. îmbunătățirea formării, a sensibilizării și a capacității umane și instituționale în 

ceea ce privește atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, 
atenuarea impactului și avertizarea timpurie



ODD 13 pentru dezvoltare durabilă

Îndeplinirea țintelor ODD 13 privind schimbările climatice implică :
▪ punerea în aplicare a angajamentului asumat de țările dezvoltate în cadrul 

CCONUSC de a mobiliza în comun 100 de miliarde USD pe an, începând cu 2020, 
din diverse surse, pentru a răspunde nevoilor țărilor în curs de dezvoltare, în 
contextul unor acțiuni de atenuare semnificative și al unei implementări 
transparente, și de a operaționaliza Fondul verde pentru climă prin capitalizarea 
acestuia cât mai curând posibil



ODD 13 pentru dezvoltare durabilă

Îndeplinirea țintelor ODD 13 privind schimbările climatice implică :
▪ promovarea mecanismelor de consolidare a capacității de planificare și 

gestionare eficientă a schimbărilor climatice în țările cel mai puțin dezvoltate și în 
statele insulare mici în curs de dezvoltare, cu un accent deosebit pe femei, tineri, 
comunități locale și comunități dezavantajate

▪ recunoscând că CCONUSC este principalul forum internațional și 
interguvernamental de negociere a răspunsului global la schimbările climatice



ODD 13 pentru dezvoltare durabilă

Progrese în ceea ce privește ODD 13 până în 2021 :
▪ finanțarea pentru climă a crescut cu 17% în perioada 2015-2016, comparativ cu 

perioada 2013-2014
▪ până în 2020, 186 de țări au ratificat Acordul de la Paris
▪ în 2019, 28 de țări au accesat finanțare din Fondul verde pentru climă pentru a 

realiza planuri naționale de adaptare și alte procese de planificare a adaptării, cu 
o valoare de 75 de milioane USD



Convenția-cadru a ONU privind 
schimbările climatice (CCONUSC)
CCONUSC este entitatea Națiunilor Unite care are responsabilitatea de a sprijini 
răspunsul global la amenințarea reprezentată de schimbările climatice. 

Principalul său obiectiv este de a stabiliza concentrațiile de gaze cu efect de seră (GES) 
la un nivel care să prevină interferențele antropice periculoase cu sistemul climatic.



Convenția-cadru a ONU privind 
schimbările climatice (CCONUSC)
Convenția are ca principii:
▪ responsabilități comune, dar diferențiate
▪ precauție
▪ nevoile speciale ale țărilor în curs de dezvoltare, în special ale celor mai vulnerabile
▪ dreptul la dezvoltare
▪ neinterferența în sistemul comercial internațional



Convenția-cadru a ONU privind 
schimbările climatice (CCONUSC)
Părțile la convenție au mai multe angajamente, printre care se pot evidenția 
următoarele :
▪ Angajamentul de a raporta informații (publicarea de inventare naționale periodice)
▪ Angajamentul de a publica programele naționale privind schimbările climatice 

(comunicări naționale)
▪ Promovarea transferului de tehnologie



TUTORIAL 

https://unsplash.com/photos/1o8VV8yOw40

Aici puteți găsi un set de fișe de 
sarcini autoexplicative, special 
concepute pentru a oferi 
exemple din lumea reală și 
pentru a vă furniza informații 
practice pentru a vă dezvolta 
competențele.



ODD 13: Adoptarea de măsuri urgente pentru 
combaterea schimbărilor climatice și a efectelor 
acestora

Criza climatică se intensifică într-un context în care comunitatea globală
este departe de angajamentul necesar pentru a o inversa. Deceniul
2010-2019 a fost cel mai călduros înregistrat vreodată, ceea ce a dus la
incendii forestiere pe scară largă, uragane din ce în ce mai intense,
secete, inundații și alte dezastre climatice pe toate continentele.



ODD 13. Cum sunt afectați oamenii de 
schimbările climatice?

Schimbările climatice afectează toate țările din lume. Tulbură
economiile naționale și afectează viețile și mijloacele de trai, în special
ale celor mai vulnerabile persoane.
Tiparele meteorologice se schimbă, nivelul mării crește, iar fenomenele
meteorologice devin tot mai numeroase și mai extreme și vor afecta
peste 43 de milioane de persoane până în 2020.



ODD 13. Ce se întâmplă dacă nu acționăm?
Dacă nu sunt controlate, schimbările climatice vor duce la o creștere a
temperaturii medii globale cu peste 3.°C, ceea ce va avea un impact
negativ asupra tuturor ecosistemelor. Inacțiunea ne va costa mult mai
mult decât dacă am acționa imediat. Avem posibilitatea de a lua măsuri
care să conducă la creștere economică, reducând în același timp emisiile
de GES și contribuind la rezistența la schimbările climatice.



Ce știți despre ODD 13?

Căutați informații pentru a răspunde 
la următoarele întrebări: 
• Cum se realizează finanțarea 

pentru atingerea ODD 13?
• Cât de importantă este ODD 13 

pentru realizarea Acordului de la 
Paris?

• Ce acțiuni sunt planificate pentru a 
răspunde efectelor Covid-19 în 
cadrul SDG 13?

Aflați mai multe!

Analizați informațiile disponibile pe
https://www.un.org/en/actno
concentrându-vă:
• cu privire la acțiunile întreprinse în 

întreaga lume în domeniul climei
• cu privire la micile acțiuni zilnice pe 

care le putem face pentru a 
contribui la realizarea ODD 13

• ce putem face pentru a ne 
monitoriza comportamentul durabil

https://www.un.org/en/actno


Reflectați!

▪ Identificați acțiunile pe care 
organizația dumneavoastră le 
întreprinde în prezent pentru a 
promova realizarea ODD 13

▪ Identificați și enumerați două 
acțiuni suplimentare pe care 
organizația dvs. le poate 
întreprinde pentru a contribui la 
realizarea ODD 13

Încurajați!

▪ Încurajați angajații din organizația 
dumneavoastră să instaleze 
aplicația AWorld în sprijinul 
ActNow și să treacă la un stil de 
viață mai sustenabil

Căutați APP-ul în magazinul de 
aplicații pentru smartphone!



Acționați!

▪ La https://www.un.org/en/actnow
intrați în chat-ul ActNow (în dreapta 
jos) și vedeți recomandările și acțiunile 
zilnice pe care le puteți întreprinde 
pentru a vă reduce amprenta de 
carbon.

▪ Înregistrați-vă acțiunea personală în 
chat, contribuind astfel la 
numărătoarea acțiunilor întreprinse în 
întreaga lume, sporind puterea acțiunii 
colective.

Scrieți și împărtășiți!

Scrieți un scurt articol (maxim 300 
de cuvinte) pentru a-i inspira pe alții 
să treacă la un stil de viață mai 
sustenabil și pentru a contribui la 
îndeplinirea SDG 13 

Postați textul pe rețeaua de 
socializare preferată!

https://www.un.org/en/actnow


CCONUSC - Adaptare și reziliență 
Deoarece gazele cu efect de seră rămân în atmosferă timp de mai multe 
decenii după ce au fost emise, nu este posibil să se oprească sau să se 
inverseze schimbările climatice și, din acest motiv, măsurile care trebuie 
luate sunt de atenuare, în sensul diminuării impactului acestor schimbări, 
și de adaptare și reziliență, în sensul creării unor mecanisme de adaptare 
și al unei mai bune reziliențe a comunităților la schimbările care au loc 
deja.



CCONUSC - Adaptare și reziliență 
Succesul adaptării depinde nu numai de guverne, ci și de implicarea 
activă și susținută a tuturor părților interesate, inclusiv a organizațiilor 
locale, regionale, naționale și internaționale, a sectoarelor public și privat 
și a societății civile, precum și de gestionarea eficientă a cunoștințelor. 
Adaptarea la efectele schimbărilor climatice poate fi realizată în diferite 
regiuni și sectoare și la diferite niveluri.



CCONUSC - Adaptare și reziliență 
Țările membre ale Convenției se reunesc periodic în cadrul unor reuniuni 
numite Conferințele părților (COP). Părțile la CCONUSC recunosc faptul că 
adaptarea este o provocare globală cu care se confruntă toți, având 
dimensiuni locale, regionale, subnaționale, naționale și internaționale. 
Este o componentă esențială a răspunsului global pe termen lung la 
schimbările climatice pentru a proteja oamenii, mijloacele de trai și 
ecosistemele.



CCONUSC - Adaptare și reziliență 
Părțile recunosc faptul că acțiunile de adaptare ar trebui să urmeze o 
abordare orientată spre țară, care să țină seama de gen, să fie participativă 
și pe deplin transparentă, luând în considerare grupurile, comunitățile și 
ecosistemele vulnerabile. Această abordare ar trebui să se bazeze pe cele 
mai bune date științifice disponibile și să se ghideze după acestea și, după 
caz, pe sistemele de cunoștințe tradiționale, ale populațiilor indigene și 
locale, în vederea integrării adaptării în politicile și acțiunile socio-economice 
și de mediu relevante și pentru a face comunitățile mai rezistente.



Ce știți despre CCONUSC?

Căutați informații pentru a răspunde la 
următoarele întrebări : 
• Ce înseamnă adaptarea la schimbările 

climatice și reziliența la schimbările 
climatice?

• Ce activități desfășoară CCONUSC cu 
accent pe "adaptare și reziliență"?

• Cum sunt implicate părțile interesate 
în procesul de adaptare în cadrul 
procesului ONU privind clima?

Aflați mai multe!

Descărcați publicația (gratuit) de la
https://www.bertelsmann-
stiftung.de/en/publications/publication
/did/a-new-role-for-unfccc/ și reflectați 
asupra::
• necesitatea extinderii rolului global 

al CCONUSC în adaptarea la 
schimbările climatice 

• rezultatele obținute cu cele opt 
studii de caz prezentate

https://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/a-new-role-for-unfccc/


SFATURI PRACTICE
Aici puteți găsi o listă de 
verificare a punctelor care vă 
vor ajuta să vă dezvoltați în 
continuare valorile și 
comportamentele necesare 
pentru a oferi adulților o 
educație reală privind 
schimbările climatice.

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



❑ Fiți o sursă de inspirație și folosiți rețelele de socializare pentru a 
răspândi vestea despre aplicația "AWorld în sprijinul ActNow", 
astfel încât și mai mulți oameni să treacă la un stil de viață mai 
sustenabil.

❑ Promovați chat-ul ActNow și încurajați persoanele din organizația 
dumneavoastră să își înregistreze acțiunea personală în chat, 
sporind astfel puterea acțiunii colective.



❑ Selectați studii de caz privind guvernanța globală în domeniul climei 
disponibile la www.bertelsmann-
stiftung.de/en/publications/publication/did/a-new-role-for-unfccc/. 
Apoi, rugați cursanții să investigheze și să identifice situațiile care ar 
putea fi adaptate la realitatea organizației lor

❑ Cereți cursanților să cerceteze rezultatele obținute în ceea ce 
privește adaptarea la schimbările climatice la Conferința Națiunilor 
Unite privind schimbările climatice din 2019, cunoscută și sub numele 
de COP25, desfășurată la Madrid, rezumând principalele obiective 
stabilite

http://www.bertelsmann-stiftung.de/en/publications/publication/did/a-new-role-for-unfccc/


LECTURI UTILE
Aici puteți găsi o listă de resurse 
online relevante, organizate în 
funcție de subiectele modulului.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Obiectivul 13 
din Agenda 
2030 pentru 
dezvoltare 

durabilă 

https://sdgs.un.org/goals/goal
13Subiecte legate 

de respectarea 
SDG 13

https://sdgs.un.org/goals/goal13


www.undp.org/content/undp
/en/home/sustainable-
development-goals/goal-13-
climate-action.html

Site-ul SDG 13: 
obiective și 
informații 
privind acțiunile 
climatice

Obiectivul 13 
din Agenda 
2030 pentru 
dezvoltare 

durabilă 

https://www.undp.org/content/undp/en/home/sustainable-development-goals/goal-13-climate-action.html


Convenția-
cadru a 

Națiunilor 
Unite 

asupra 
schimbăril

or 
climatice

https://unfccc.int/Site-ul 
CCONUSC-
obiective și 
informații 
privind acțiunile 
CCONUSC

https://unfccc.int/


CCONUSC
Adaptare și 
reziliență la 
schimbările 

climatice

https://www4.unfccc.int/sites/
nwpstaging/Pages/Home.aspx

Site-ul 
CCONUSC-
obiective și 
informații 
privind acțiunile 
CCONUSC

https://www4.unfccc.int/sites/nwpstaging/Pages/Home.aspx


"The European Commission's support for the production 
of this publication does not constitute an endorsement 
of the contents, which reflect the views only of the 
authors, and the Commission cannot be held 
responsible for any use which may be made of the 
information contained therein."
2019-1-BE01-KA204-050400
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