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O agendă privind schimbările climatice pentru viitor
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Obiectiv
Acest modul își propune să prezinte principalele documente și instrumente de
orientare pentru țările europene în ceea ce privește schimbările climatice:
Grupul interguvernamental privind schimbările climatice (IPCC); Strategia UE
privind schimbările climatice; Planurile naționale de adaptare la schimbările
climatice (PNA), precum și elementele fundamentale ale Agendei 2030 pentru
dezvoltare durabilă.



Cunoștințe
Să cunoască Grupul 
interguvernamental de experți 
privind schimbările climatice 
(IPCC), Strategia UE privind 
schimbările climatice și 
planurile naționale de 
adaptare la schimbările 
climatice (PNA), precum și 
elementele fundamentale ale 
Agendei 2030 pentru 
dezvoltare durabilă.

Competențe
Să înțeleagă și să explice trei 
dintre principalele documente 
și instrumente de orientare la 
nivel mondial privind 
schimbările climatice și 
acțiunile de combatere a 
schimbărilor climatice: Agenda 
2030 pentru dezvoltare 
durabilă, Strategia UE privind 
schimbările climatice și PNA.

Responsabilități și autonomie
Analizați relația dintre Agenda 
2030 pentru dezvoltare 
durabilă, Strategia UE privind 
schimbările climatice și PNA.



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.



Grupul interguvernamental de experți 
privind schimbările climatice (IPCC) 

Organizație politico-științifică, înființată în 1988 de către OMM (Organizația
Meteorologică Mondială) și UNEP (Programul Națiunilor Unite pentru Mediu). 

Obiectivele sale principale sunt de a oferi o sursă imparțială de informații științifice
privind schimbările climatice, de a evalua consecințele de mediu și socio-economice
ale schimbărilor climatice și de a formula strategii de răspuns realiste.



Grupul interguvernamental de experți 
privind schimbările climatice (IPCC) 

Rapoartele IPCC reprezintă una dintre cele mai importante referințe la nivel mondial în
materie de schimbări climatice, contribuind la dezbaterile politice și la reacțiile din
întreaga lume. În 2013, IPCC a publicat cel de-al cincilea raport de evaluare și a fost clar
cu privire la rolul activităților umane în schimbările climatice. Concluzia este
categorică: schimbările climatice sunt reale, iar activitățile umane sunt principala
cauză a acestora.



Strategia UE de adaptare la 
schimbările climatice

Adoptat de Comisia Europeană în 2013, obiectivele sale sunt:
▪ Promovarea acțiunii statelor membre: furnizarea de orientări și finanțare pentru a sprijini 

consolidarea capacității de adaptare a acestora și adoptarea de măsuri și strategii.
▪ să stimuleze luarea de decizii în cunoștință de cauză: eliminarea lacunelor în materie de 

cunoștințe privind adaptarea și dezvoltarea Platformei europene de adaptare la schimbările 
climatice ca "ghișeu unic" pentru informații.

▪ să promoveze adaptarea în sectoarele vulnerabile cheie: agricultura, pescuitul și politica de 
coeziune, asigurând o mai mare reziliență a infrastructurii și încurajând utilizarea asigurărilor 
împotriva dezastrelor naturale și a celor provocate de om.



Strategia UE de adaptare la 
schimbările climatice
Punerea sa în aplicare se bazează pe opt acțiuni :
1. încurajarea tuturor statelor membre să adopte strategii de adaptare
2. să ofere finanțare LIFE pentru a sprijini consolidarea capacităților și extinderea 

acțiunilor de adaptare
3. introducerea adaptării în cadrul Convenției primarilor 
4. acoperirea lacunelor de cunoștințe



Strategia UE de adaptare la 
schimbările climatice
Punerea sa în aplicare se bazează pe opt acțiuni (continuare):
5. dezvoltarea în continuare a Climate-ADAPT ca "ghișeu unic" pentru informații 

privind adaptarea în Europa
6. introducerea componentei climatice în politicile comune (agricultură și pescuit) 
7. asigurarea unei infrastructuri mai reziliente
8. promovarea adoptării asigurărilor și a altor produse financiare ca investiții 

reziliente în deciziile de afaceri



Planul național de adaptare la 
schimbările climatice (PNA)
PNA este un plan strategic care permite țărilor să identifice și să abordeze 
prioritățile lor de adaptare la schimbările climatice pe termen mediu și lung.

Promovat de guverne, acesta presupune analiza schimbărilor climatice actuale și 
viitoare și evaluarea vulnerabilității la efectele acestora. 

Acesta permite identificarea și prioritizarea opțiunilor de adaptare și punerea lor în 
aplicare, precum și monitorizarea progreselor și a rezultatelor acestora.



Planul național de adaptare la 
schimbările climatice (PNA)
În cele din urmă, PNA urmărește să facă oamenii, locurile, ecosistemele și 
economiile mai rezistente la impactul schimbărilor climatice.

Procesul asociat urmărește, de asemenea, ca adaptarea să facă parte din practicile 
normale de dezvoltare, prin care nevoile de adaptare să fie integrate în modul în 
care țările își planifică viitorul, își investesc resursele și monitorizează progresele.



Obiectivul 13 pentru dezvoltare 
durabilă
Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă, adoptată de toate statele membre ale Organizației 
Națiunilor Unite în 20 15, reprezintă un proiect comun pentru dezvoltarea planetei, în jurul 
a 17 obiective de dezvoltare durabilă (ODD), inclusiv un obiectiv privind schimbările 
climatice (ODD 13).



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.



Rolul activităților umane în schimbările 
climatice
Rapoartele de evaluare ale Grupului interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC) 
Se estimează că activitățile umane au provocat o încălzire globală de 
aproximativ 1,0°C peste nivelurile preindustriale. Este probabil ca 
încălzirea globală să atingă 1,5°C între 2030 și 2052, dacă va 
continua să crească în ritmul actual, și 2,0°C până la sfârșitul 
secolului actual.



Rolul activităților umane în schimbările 
climatice
Rapoartele de evaluare ale Grupului interguvernamental privind 
schimbările climatice (IPCC) 
Toate țările s-au angajat să respecte obiectivul stabilit în Acordul de la 
Paris de a limita creșterea temperaturii globale între 1,5˚C și 2˚C până 
la sfârșitul secolului. 
Rapoarte disponibile la: https://www.ipcc.ch/reports/

https://www.ipcc.ch/reports/


Ce știți despre IPCC?

Căutați informații și răspundeți la 
următoarele întrebări : 
• Despre ce este vorba în rapoartele 

de evaluare ale IPCC?
• Care sunt principalele obiective?
• De ce sunt atât de importante? 
• În ce an a primit IPCC Premiul 

Nobel pentru Pace?

Aflați mai multe!
Analizați articolul "8 Things You Need 
to Know About the IPCC 1.5˚C Report" 
concentrându-vă asupra:
• acțiunile necesare pentru a limita 

încălzirea la 1,5˚C
• importanța reducerii emisiilor de 

CO2 pentru a controla creșterea 
temperaturii aerului

• importanța implicării tuturor 
actorilor pentru a realiza acest lucru

https://www.wri.org/blog/2018/10/8-things-you-need-know-about-ipcc-15-c-report


Reflectați!
Căutați două articole cu puncte de 
vedere opuse privind rolul activităților 
umane în schimbările climatice: unul 
care se referă la activitățile umane ca 
fiind cauza principală a acestora și unul 
care se referă la alte motive pentru a 
justifica schimbările climatice pe care le 
observăm. 

Sintetizați informațiile colectate într-o 
listă pe două coloane cu principalele 
puncte de vedere ale celor două poziții.

Scrieți și împărtășiți!
Pregătiți o scurtă notă, care să nu 
depășească o pagină A4, în care să 
rezumați opiniile dumneavoastră cu 
privire la rolul activităților umane în 
schimbările climatice. 

După ce v-ați finalizat și revizuit scurta 
notă, vă sugerăm să vă împărtășiți 
notele prin intermediul paginii de 
Facebook TAKE IT. Urmăriți apoi 
comentariile și implicați-vă.
www.facebook.com/TAKEitClimateChange

http://www.facebook.com/TAKEitClimateChange


Unele efecte ale schimbărilor climatice 
asupra regiunilor europene
▪ Arctica: creșterea temperaturii depășește cu mult media globală
▪ Europa de Nord-Vest: creșterea riscului de inundații fluviale și de coastă
▪ Europa de Nord: scăderea stratului de zăpadă, a stratului de gheață din lacuri 

și râuri
▪ Europa Centrală și de Est: creșterea vârfurilor de temperatură
▪ Regiunea mediteraneană: extinderea habitatelor pentru vectorii de boli din sud 
▪ Zonele de coastă și mările: creșterea nivelului mării
▪ Zonele montane: creșterea riscului de eroziune a solului 



Tabloul de bord european privind gradul de 
pregătire pentru adaptarea la schimbările 
climatice
Ca parte a Strategiei de adaptare a UE, în 2018 a avut loc evaluarea 
strategiilor naționale de adaptare ale fiecărui stat membru. 

Rezumate ale fiecăreia dintre aceste evaluări sunt disponibile la 
adresa: https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en


Citiți

Accesați Adaptation preparedness 
scoreboard – Country Fiches și 
căutați tabloul de bord al pregătirii 
pentru adaptare pentru țara 
dumneavoastră.

Citiți capitolul "Etapa D. Punerea în 
aplicare a acțiunilor de adaptare".

Identificați

Identificați și enumerați principalele 
acțiuni sau tipologii de acțiuni 
propuse.

Acordați o atenție deosebită acelor 
acțiuni care pot afecta regiunea în 
care vă aflați.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018SC0460&from=EN


Reflectați!
Acordați-vă timp pentru a reflecta dacă 
acțiunile identificate contribuie la 
minimizarea impactului schimbărilor 
climatice în regiunea în care vă aflați.

Luați note de acțiunile care pot afecta 
pozitiv sau negativ regiunea 
dumneavoastră.

Angajament
Este timpul să ne implicăm serios în 
problemele legate de schimbările 
climatice! Abonați-vă la buletinul 
informativ Climate-ADAPT la
https://climate-
adapt.eea.europa.eu/newsletter

Luați angajamentul de a citi articole 
lunare despre politicile, acțiunile și 
strategiile care sunt adoptate pentru 
a sprijini adaptarea la schimbările 
climatice în Europa.

https://climate-adapt.eea.europa.eu/newsletter


Planul național de adaptare la schimbările 
climatice (PNA)

Procesul de elaborare a PNA poate ajuta țările în: 
▪ îmbunătățirea practicilor de dezvoltare și ajustarea adaptării
▪ îmbunătățirea accesului la finanțarea adaptării și a utilizării acesteia
▪ punerea în aplicare a Acordului de la Paris
▪ impulsionarea progreselor în direcția Obiectivelor de dezvoltare durabilă
▪ identificarea riscurilor și consolidarea rezilienței la schimbările climatice



Ce știți despre PNA în țara 
dumneavoastră?
Descărcați documentul “National 
Adaptation Strategy and National 
Adaptation mapping” disponibil pe 
site-ul web TAKE IT. Citiți 
obiectivele și acțiunile prioritare, 
precum și agenda pentru punerea 
în aplicare a acțiunilor de adaptare 
în țara dumneavoastră.

Sunt puse în 
aplicare acțiuni de 
adaptare?

După ce ați citit sinteza PNA al țării 
dumneavoastră, accesați site-ul web 
al organizației responsabile de 
punerea în aplicare a acestuia. Apoi, 
verificați dacă există informații 
recente despre progresele 
înregistrate de PNA în țara 
dumneavoastră.

https://takeit-project.eu/


Creșterea gradului de conștientizare pentru 
realizarea ODD 13
2019 a fost al doilea cel mai cald an de la începutul înregistrărilor. Cu o temperatură
medie globală de 1,1°C peste nivelurile estimate pentru perioada preindustrială,
obiectivele de 1,5°C sau 2°C stabilite în Acordul de la Paris sunt departe de a fi
atinse. Deși se preconizează că emisiile de gaze cu efect de seră (GES) vor scădea cu
6% până în 2020, iar calitatea aerului s-a îmbunătățit ca urmare a restricțiilor de
călătorie și a încetinirii economiei ca urmare a pandemiei COVID-19, această
îmbunătățire va fi temporară.



Aflați mai multe!

Accesați următorul link: 
https://sdgs.un.org/goals/goal13

Citiți informațiile și înregistrați 
efectele pandemiei COVID-19 
asupra reducerii emisiilor de gaze 
cu efect de seră și contribuția sa la 
atingerea obiectivelor de 1,5°C sau 
2°C stabilite în Acordul de la Paris. 

Reflectați!

Dați trei exemple de moduri în 
care puteți dezvolta și încuraja 
comportamente durabile ca 
urmare a învățării și a experienței 
pandemiei COVID-19. 

Pregătiți o scurtă notă care să 
rezume reflecția dvs. și postați-o 
pe mediile sociale preferate.

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


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



❑ Să participați și să încurajați procesele de participare publică 
promovate de autoritățile publice pentru planurile și 
proiectele de mediu naționale, regionale și locale și cele care 
promovează adaptarea la schimbările climatice.

❑ Fiți activi pe rețelele de socializare. Folosiți pagina de 
Facebook TAKE IT pentru a împărtăși informații relevante 
despre schimbările climatice și despre experiența dvs. de a 
învăța despre acestea.



❑ Elaborați un chestionar pentru cursanți, astfel încât aceștia să
își poată evalua acțiunile și comportamentele sustenabile
actuale.

❑ Elaborați un proiect curricular specific pentru cursanți, care să 
investigheze și să identifice acțiuni climatice pe care le pot 
pune în aplicare în contextul activității lor profesionale și al 
vieții personale.



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

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Grupul 
interguvernamental 

de experți privind 
schimbările 

climatice 

www.ipcc.ch/
Site-ul IPCC: 
obiective, 
informații și 
rapoarte de 
evaluare privind 
schimbările 
climatice

https://www.ipcc.ch/


Obiectivul 
de 

dezvoltare 
durabilă 13

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

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

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


Strategia de 
adaptare a 

UE

https://ec.europa.eu/clima/po
licies/adaptation/what_en

Site-ul web al 
Strategiei de 
adaptare a UE: 
obiective și
informații
privind acțiunile
care urmează să
fie întreprinse

https://ec.europa.eu/clima/policies/adaptation/what_en


Planuri 
naționale 

de 
adaptare

https://unfccc.int/topics/adap
tation-and-
resilience/workstreams/natio
nal-adaptation-plans

Site-ul
Națiunilor Unite 
- Schimbări
climatice: 
obiective și
informații
privind planurile
naționale de 
adaptare

https://unfccc.int/topics/adaptation-and-resilience/workstreams/national-adaptation-plans


"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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