
Programul TAKE IT CPD: modulul 4
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Obiectiv
Acest modul își propune să prezinte o imagine de ansamblu a beneficiilor și 
avantajelor implementării acțiunilor de adaptare la schimbările climatice.



Cunoștințe

Demonstrarea 
cunoștințelor privind 
beneficiile adaptării la 
schimbările climatice: 
concept, exemple și bune 
practici

Competențe

Explicați beneficiile 
adaptării la schimbările 
climatice

Comparați exemple de 
beneficii și bune practici la 
nivel local

Responsabilități și autonomie

Conceperea unui program 
educațional care să includă 
relația dintre acțiunile de 
adaptare la schimbările 
climatice și beneficiile 
acestora



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.



Beneficiile adaptării: concept
Beneficiile adaptării se referă la costurile impactului evitat sau la beneficiile și
avantajele obținute în urma adoptării și punerii în aplicare a măsurilor și acțiunilor
de adaptare la schimbările climatice.



Beneficiile adaptării: concept
Efectul de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) care rezultă din
adoptarea acțiunilor de atenuare are nevoie de câteva decenii pentru a se
manifesta, în timp ce majoritatea acțiunilor de adaptare pot prezenta beneficii
imediate.



Beneficiile adaptării: concept
Într-adevăr, adaptarea poate aduce beneficii locale imediate. Aceste beneficii
rezultă din punerea în aplicare a măsurilor și acțiunilor de adaptare care ne fac mai
capabili să trăim și să lucrăm cu variabilitatea climei și cu evenimentele extreme. Pe
de altă parte, neadaptarea poate duce la pierderea de oportunități și, de asemenea,
la pierderea de venituri ca urmare a schimbării preferințelor consumatorilor și a
modificării piețelor.



Beneficiile adaptării: concept
De obicei, este posibil să se identifice acțiuni de adaptare cu beneficii clare, fiind
practice, rentabile și perfect justificate în fața variabilității climatice actuale și care
își găsesc o justificare suplimentară în contextul schimbărilor climatice viitoare.
Printre cele care îndeplinesc cel mai ușor aceste caracteristici, găsim trei tipologii de
opțiuni/acțiuni.



Beneficiile adaptării: concept
Opțiuni "fără regrete": acțiuni de adaptare ale căror beneficii depășesc costurile,
indiferent de intensitatea schimbărilor climatice. Acestea sunt, de obicei, acțiuni
care răspund în mod adecvat la variabilitatea actuală a climei și care au capacitatea
de a rămâne eficiente odată ce schimbările climatice se materializează și se
intensifică. Acestea sunt, de asemenea, "candidați buni" pentru prima punere în
aplicare.



Beneficiile adaptării: concept
Opțiuni cu "regrete reduse": acțiuni de adaptare cu costuri relativ scăzute și cu
beneficii relativ ridicate, chiar dacă acestea vor fi pe deplin realizate numai după ce
se vor produce schimbări climatice de o anumită intensitate.



Beneficiile adaptării: concept
Opțiuni "win-win": acțiuni de adaptare introduse în primul rând pentru a aborda
riscurile climatice, dar care, pe lângă creșterea capacității de adaptare, produc și alte
beneficii sociale, economice sau de mediu.



Beneficiile adaptării: exemple
Reducerea impactului valurilor de căldură asupra sănătății umane
Adaptarea la creșterea frecvenței, duratei și intensității fenomenelor de caniculă și a
impactului acestora asupra sănătății umane cuprinde acțiuni care trebuie: (i) să
îmbunătățească condițiile de confort termic ale clădirilor, echipamentelor și spațiilor
exterioare; (ii) să sensibilizeze populația și să reducă la minimum expunerea
acesteia la riscul asociat.



Beneficiile adaptării: exemple
Acțiuni care pot fi întreprinse pentru a reduce impactul valurilor de căldură asupra
sănătății umane :

▪ Îmbunătățirea confortului termic și a eficienței energetice a clădirilor

▪ Crearea de spații umbrite în zonele urbane

▪ Acțiuni pentru răcirea spațiului public urban

▪ Promovarea măsurilor de autoprotecție împotriva căldurii extreme



Beneficiile adaptării: bune practici
Designul clădirilor climatice- Școala Redhill (Anglia)
▪ Școala Redhill, din Worcestershire, este una dintre primele din Anglia care a

realizat o evaluare a impactului schimbărilor climatice în timpul fazei de
proiectare și construcție.

▪ Metodologia UKCIP Adaptation Wizard17 a fost utilizată încă de la începutul
procesului de proiectare a școlii, deoarece arhitectul responsabil de proiect a
considerat că riscurile asociate cu schimbările climatice sunt semnificative.



Beneficiile adaptării: bune practici
Designul clădirilor climatice- Școala Redhill (Anglia)
▪ Costurile adaptării ulterioare ar fi mai mari decât investiția făcută în construcția

adaptivă, gândită și structurată în proiectul de proiectare
▪ Acțiunile de adaptare protejează utilizatorii clădirii, menținând un mediu de predare

confortabil și sigur în condițiile climatice actuale, precum și în orizontul de timp de
60 de ani de viață utilă a clădirii, având în vedere scenariile climatice proiectate
pentru regiune în aceeași perioadă



Beneficiile adaptării: exemple
Promovarea reutilizării și reducerii consumului de apă
Adaptarea la efectele din ce în ce mai mari ale secetei și la diminuarea resurselor de
apă cuprinde acțiuni de: (i) promovarea utilizării raționale, reducerea generalizată a
consumului de apă și adoptarea de bune practici și o mai mare eficiență în diversele
utilizări ale apei; (ii) diversificarea surselor de apă.



Beneficiile adaptării: exemple
Acțiuni de promovare a reutilizării și reducerii consumului de apă :
▪ Promovarea utilizării eficiente a apei la spălarea pavajelor și a vehiculelor
▪ Promovarea utilizării eficiente a apei în spațiile verzi
▪ Promovarea utilizării eficiente a apei în piscine și oglinzi de apă 
▪ Reutilizarea apei de ploaie și a apelor uzate tratate
▪ Utilizarea de specii de plante indigene cu cerințe reduse de apă



Beneficiile adaptării: bune practici
Sistem de colectare a apei de ploaie în Bremen (Germania)
▪ Proiecțiile climatice pentru Bremen pentru anul 2100 prevăd o creștere cu 44% a

precipitațiilor de iarnă, combinată cu o frecvență mai mare a evenimentelor extreme. În
același timp, se preconizează o reducere semnificativă a disponibilității apei potabile.

▪ Pentru a promova utilizarea apei de ploaie (inclusiv pentru spălarea toaletelor, irigații și
curățenie urbană, printre alte utilizări), municipalitatea din Bremen încurajează utilizarea
apei de ploaie.



Beneficiile adaptării: bune practici
Sistem de colectare a apei de ploaie în Bremen (Germania)
▪ Astfel, taxa de canalizare se calculează în funcție de suprafața impermeabilă a clădirii, iar 

unul dintre stimulente este acela de a nu plăti această taxă în clădirile rezidențiale care 
folosesc apa de ploaie pentru utilizările menționate mai sus.

▪ În același timp - și pentru aceleași utilizări - municipalitatea acordă un stimulent financiar 
de până la 1/3 din costul lucrărilor și/sau al achiziționării de echipamente care permit 
realizarea unui sistem rezidențial de colectare a apei de ploaie.



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.



Reducerea impactului valurilor de căldură 
asupra sănătății umane
Din 2003, Europa s-a confruntat cu mai multe valuri de caniculă și cu
noi recorduri continue de temperaturi ridicate, ceea ce a dus la
morbiditate și mortalitate cauzate de căldură și a dus la reducerea
productivității muncii și la diverse efecte economice. Proiecțiile prevăd o
creștere a numărului și amplorii valurilor de căldură, cu o medie de unul
la fiecare doi ani într-un scenariu cu emisii mari de GES (RCP 8,5).



Aflați mai multe!
Accesați informațiile disponibile la
https://climate-
adapt.eea.europa.eu/metadata/adapt
ation-options/heat-health-action-plans

Reflectați asupra efectelor 
temperaturilor ridicate asupra 
sănătății umane, asupra acțiunilor care 
pot fi întreprinse și asupra beneficiilor 
care pot rezulta din aceste acțiuni.

Ce acțiuni poate promova 
organizația dumneavoastră?

Reflectați asupra acțiunilor pe care 
organizația dumneavoastră le poate 
întreprinde pentru a reduce impactul 
temperaturilor ridicate asupra 
sănătății umane.

Identificați principala acțiune care ar 
trebui realizată pe termen scurt (până 
la 1 an).

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/heat-health-action-plans


Promovarea reutilizării și reducerii 
consumului de apă
Creșterea penuriei de apă va limita din ce în ce mai mult anumite
utilizări, cum ar fi irigarea spațiilor verzi, spălarea mașinilor, umplerea
piscinelor sau spălarea podelelor. Dar restricțiile de apă și, într-o mai
mică măsură, raționalizarea apei, sunt deja utilizate frecvent în situații
de deficit temporar de apă (de exemplu, din cauza episoadelor de
secetă) în mai multe țări europene.



Aflați mai multe!
Accesați informațiile disponibile la
https://climate-
adapt.eea.europa.eu/metadata/adapt
ation-options/water-restrictions-and-
consumption-cuts

Reflectați asupra acțiunilor care pot fi 
întreprinse pentru a promova 
reutilizarea și reducerea consumului 
de apă și asupra beneficiilor care pot 
rezulta din aceste acțiuni.

Ce acțiuni poate promova 
organizația dumneavoastră?

Reflectați asupra acțiunilor pe care 
organizația dumneavoastră le poate 
întreprinde pentru a promova 
reutilizarea și reducerea consumului 
de apă.

Identificați principala acțiune care ar 
trebui realizată pe termen scurt (până 
la 1 an).

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/adaptation-options/water-restrictions-and-consumption-cuts


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



❑ Elaborarea unui proiect curricular specific pentru stagiari care 
să investigheze relația dintre acțiunile de adaptare la 
schimbările climatice și beneficiile acestora la nivel local.

❑ Faceți o listă de mici acțiuni de adaptare la schimbările 
climatice pe care le puteți întreprinde în plan personal și 
profesional, identificând beneficiile și avantajele și definiți un 
plan pe termen scurt pentru a începe să le implementați.



❑ Fiți o sursă de inspirație și folosiți rețelele de socializare pentru a 
vă sfătui prietenii și pentru a împărtăși realizările dumneavoastră în 
ceea ce privește adaptarea la schimbările climatice și beneficiile pe 
care le-ați obținut sau le veți obține.

❑Mergeți mai departe și, în plus față de acțiunile de adaptare pe care 
le-ați luat în considerare anterior pentru realizarea pe termen scurt 
în cadrul organizației dumneavoastră, accesați 
www.ukcip.org.uk/wp-content/PDFs/ID_Adapt_options.pdf și 
începeți o abordare structurată a adaptării la schimbările climatice.

http://www.ukcip.org.uk/wp-content/PDFs/ID_Adapt_options.pdf


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

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Beneficiile 
adaptării la 
schimbările 

climatice 

https://www.preventionweb.
net/publications/view/36768

Analiza practică, 
la diferite scări, 
a beneficiilor 
adaptării la 
schimbările 
climatice.

https://www.preventionweb.net/publications/view/36768


Reducerea 
impactului 
valurilor de 

căldură 
asupra 

sănătății 
umane

www.wien.gv.at/umweltschut
z/raum/pdf/uhi-strategieplan-
englisch.pdf

Insula de 
căldură urbană -
Strategia 
orașului Viena 
(Austria).

http://www.wien.gv.at/umweltschutz/raum/pdf/uhi-strategieplan-englisch.pdf


Beneficiile 
adaptării

https://www.ukcip.org.uk/wp
-
content/Wizard/UKCIP_Redhill
_CS.pdf

Designul 
clădirilor 
climatice- Școala 
Redhill (Anglia).

https://www.ukcip.org.uk/wp-content/Wizard/UKCIP_Redhill_CS.pdf


Promovarea 
reutilizării și 

reducerii 
consumului 

de apă

http://www.sfrpc.com/Climat
e%20Change/11.pdf

Adaptarea la 
schimbările 
climatice: lista 
pentru dezvoltare 
(capitolul privind 
apa) - Greater 
London 
Authority.

http://www.sfrpc.com/Climate%20Change/11.pdf


Beneficiile 
adaptării

https://climate-
adapt.eea.europa.eu/metadat
a/case-studies/rainwater-
saving-and-use-in-households-
bremen (europa.eu)

Sistem de 
colectare a apei 
de ploaie în 
Bremen 
(Germania).

https://climate-adapt.eea.europa.eu/metadata/case-studies/rainwater-saving-and-use-in-households-bremen


"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


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	GHIDUL MODULULUI 
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	TUTORIAL 
	Slide Number 21
	Slide Number 22
	Slide Number 23
	Slide Number 24
	SFATURI PRACTICE
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	LECTURI UTILE
	Slide Number 29
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34

