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Obiectiv
Acest modul își propune să ofere participanților informații despre principiile
adaptării la schimbările climatice și despre acțiunile de adaptare care pot fi
întreprinse pentru a face față impactului schimbărilor climatice.



Cunoștințe

Să demonstreze cunoștințe 
privind adaptarea la 
schimbările climatice și 
acțiunile necesare pentru a 
face față impactului 
schimbărilor climatice.

Competențe

Explicarea conceptului de 
adaptare la schimbările 
climatice și exemplificarea 
modului în care acțiunile de 
adaptare întreprinse 
contribuie la combaterea 
efectelor schimbărilor 
climatice.

Responsabilități și autonomie

Inițierea unei abordări 
structurate a adaptării la 
schimbările climatice.



GHIDUL
MODULULUI

https://unsplash.com/photos/jkBvXKwr4MY

Aici puteți găsi un rezumat care 
prezintă principalele informații 
factuale și conceptuale despre 
subiectele din acest modul, 
pentru a vă oferi cunoștințele 
necesare.



Adaptarea la schimbările climatice: 
întrebări frecvente
De ce este necesară adaptarea?

Adaptarea a fost din ce în ce mai mult discutată. Aceasta a apărut ca o strategie
esențială pentru a reduce efectele negative ale schimbărilor climatice care nu mai
pot fi evitate, precum și pentru a exploata oportunitățile socio-economice, deoarece
niciun efort de atenuare nu poate evita impactul schimbărilor climatice care va fi
observat în următoarele decenii.



Adaptarea la schimbările climatice: 
întrebări frecvente
De ce este necesară adaptarea?

Din acest motiv, trebuie să ne adaptăm: 
▪ reducerea vulnerabilității sistemelor naturale și umane 
▪ pentru a îmbunătăți reziliența la schimbările climatice
▪ să învățăm să trăim cu impactul schimbărilor climatice



Adaptarea la schimbările climatice: 
întrebări frecvente
Care sunt provocările legate de adaptare?

Principalele provocări sunt asociate cu aspecte economice pentru luarea deciziilor:
▪ costuri de tranzacție: cu achiziția de informații și acțiunile de adaptare care decurg din 

acestea
▪ eșecurile pieței: inclusiv externalitățile, asimetriile informaționale, hazardul moral și 

structura insuficientă a stimulentelor.
▪ aspecte etice și distributive: legătura dintre vulnerabilitate și capacitatea de adaptare 

implică faptul că procesul de luare a deciziilor trebuie să ia în considerare atât beneficiile 
nete, cât și impactul asupra echității



Adaptarea la schimbările climatice: 
întrebări frecvente
Care sunt provocările legate de adaptare?

Principalele provocări sunt asociate cu aspectele economice pentru luarea deciziilor:
▪ coordonare, eșecuri guvernamentale și economie politică: factorii de decizie se 

confruntă cu obstacole suplimentare, cum ar fi lipsa de cunoștințe și/sau de resurse
▪ bariere comportamentale: conducând la decizii inadecvate
▪ incertitudine: unul dintre cele mai mari obstacole în calea adaptării, pe măsură ce se 

extinde la diferite dimensiuni: demografie, tehnologie, economie și viitoarele schimbări 
climatice



Adaptarea la schimbările climatice: 
întrebări frecvente
Cum reacționăm la schimbările climatice?

Răspunsul la schimbările climatice implică :
▪ acțiuni de adaptare: de exemplu, prin adoptarea de soluții tehnologice și

schimbări în obiceiurile de consum sunt necesare eforturi suplimentare de
adaptare. Cu toate acestea, se preconizează că adaptarea singură nu va putea
face față tuturor efectelor preconizate, deoarece opțiunile se reduc și costurile
cresc odată cu schimbările climatice.



Adaptarea la schimbările climatice: 
întrebări frecvente
Cum reacționăm la schimbările climatice?

Răspunsul la schimbările climatice implică:
▪ acțiuni de atenuare: care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

(GES) pentru a contribui la evitarea, reducerea sau întârzierea impactului și care
ar trebui să fie puse în aplicare astfel încât să se asigure că nu este depășită
capacitatea de adaptare.



Adaptarea la schimbările climatice: 
întrebări frecvente
Cum reacționăm la schimbările climatice?

Răspunsul la schimbările climatice implică:
▪ dezvoltare durabilă: pentru a ajuta societățile să își reducă vulnerabilitatea la

schimbările climatice. Cu toate acestea, vulnerabilitatea poate fi afectată de alți
factori, cum ar fi poluarea, conflictele sau epidemiile, iar schimbările climatice în
sine pot limita dezvoltarea.



Adaptarea la schimbările climatice: 
întrebări frecvente
De ce ar trebui organizațiile să se adapteze la schimbările climatice?

▪ Schimbările climatice reprezintă o provocare unică, iar comunitățile din întreaga
lume se confruntă cu noi riscuri. Comunitățile trebuie să fie capabile să evalueze o
serie de aspecte interdependente și să decidă asupra acțiunilor adecvate de
întreprins. Ce ar trebui făcut? Cum ar trebui să se facă?

▪ Organizațiile au un rol central în acest proces, colaborând și participând la tranziția 
către stiluri de viață mai durabile, economii ecologice și societăți rezistente la 
schimbările climatice.



TUTORIAL 

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

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



Principii directoare pentru o adaptare eficientă

Organizațiile care doresc să inițieze o abordare structurată a adaptării
la schimbările climatice, în special cele expuse la riscuri climatice, pot
defini un proces care să faciliteze adoptarea de măsuri și acțiuni de
adaptare.



Principii directoare pentru o adaptare eficientă

Măsurile și acțiunile de adaptare trebuie să fie adecvate scopului lor.
Asigurarea faptului că o măsură sau o acțiune este "adecvată" nu este
ușoară din mai multe motive. În primul rând, pentru că, uneori,
evaluarea succesului acesteia poate fi făcută numai după ce a fost pusă
în aplicare de ceva timp. De asemenea, se întâmplă adesea ca succesul
acesteia să fie influențat de alți factori externi sau de schimbări
ulterioare.



Principii directoare pentru o adaptare eficientă

În ciuda dificultăților, experiența arată că există câteva principii care,
dacă sunt respectate, ajută și informează procesul de identificare a unor
"măsuri și acțiuni bune de adaptare":
▪ Lucrul în parteneriat. Informați și implicați comunitatea, furnizorii,

clienții sau alte părți interesate. Aceștia au perspective și experiențe
care vă vor fi utile;



Principii directoare pentru o adaptare eficientă

▪ Înțelegerea riscurilor sensibile și a pragurilor asociate cu procesele și
activitățile cele mai relevante pentru sectorul/organizația
dumneavoastră;

▪ Să formuleze și să comunice obiective SMART (specifice, măsurabile,
realizabile, orientate spre rezultate și limitate în timp);

▪ Să abordeze riscurile climatice și alte riscuri într-un mod echilibrat;



Principii directoare pentru o adaptare eficientă

▪ Concentrați-vă atenția asupra celor mai prioritare riscuri climatice;
▪ Începeți prin a reacționa la riscurile variabilității climatice actuale

ca punct de plecare pentru a identifica acțiunile de anticipare a
riscurilor și oportunităților asociate cu schimbările climatice;



Principii directoare pentru o adaptare eficientă

▪ Utilizarea strategiilor de substituție pentru a face față incertitudinii
privind scenariile climatice viitoare și recunoașterea avantajelor unei
abordări pe etape;

▪ Recunoașterea opțiunilor de adaptare "fără regrete", "cu regrete
reduse" și "avantajoase pentru ambele părți" ca fiind cele mai
eficiente din punct de vedere al costurilor și oferind beneficii multiple;



Principii directoare pentru o adaptare eficientă

▪ Evitarea acțiunilor de adaptare care exclud alte abordări în viitor
sau limitează opțiunile de adaptare ale altor sectoare sau actori;

▪ Revizuirea periodică a măsurilor și acțiunilor de adaptare deja puse
în aplicare.



Participarea și implicarea părților interesate

Aceștia sunt părți interesate :
▪ Cele care pot afecta (pozitiv sau negativ) introducerea schimbării;
▪ Cei care au cunoștințe sau competențe pentru a lua sau a pune în

aplicare decizii;
▪ Cei direct afectați de aceleași pericole climatice sau de măsurile și

acțiunile de adaptare propuse.



Participarea și implicarea părților interesate

Cele mai relevante părți interesate depind de tipul de organizație, dar
printre cele mai frecvente se numără clienții, furnizorii, persoanele și
comunitățile afectate de activitățile organizației noastre, reprezentanții
organizațiilor profesionale, oamenii de știință sau reprezentanții
entităților cu atribuții de reglementare și supraveghere.



Participarea și implicarea părților interesate

Părțile interesate pot fi deosebit de relevante în identificarea și punerea
în aplicare a măsurilor și acțiunilor de adaptare și pot contribui cu
perspectivele, cunoștințele și experiența lor. De asemenea, aceștia pot fi
uneori mobilizabili ca "agenți ai schimbării", iar acest rol ar trebui
valorificat.



Participarea și implicarea părților interesate

Cu cât părțile interesate sunt mai informate și mai implicate în procesul
de adaptare, cu atât este mai probabil ca măsurile și acțiunile care
urmează să fie puse în aplicare să fie acceptabile și să aibă succes.

În acest sens, este util să încercăm să dezvoltăm, împreună cu părțile
interesate, o înțelegere comună a naturii, tipului și dimensiunii celor mai
relevante pericole climatice, combinând în aceeași abordare aspectele
științifice și tehnice cu cunoștințele și experiența locală.



Participarea și implicarea părților interesate

Asigurarea unei mari diversități de părți interesate este, de asemenea,
importantă pentru a identifica potențialele efecte sinergice sau
conflictuale între diferite măsuri sau acțiuni. Punerea în aplicare a
măsurilor și acțiunilor de adaptare într-un sector nu ar trebui, pe cât
posibil, să limiteze opțiunile pentru alte sectoare sau actori. Dimpotrivă,
în cazul în care poate contribui la creșterea capacității de adaptare a
mai multor sectoare, acest lucru ar trebui explorat și maximizat.



Identificarea măsurilor și acțiunilor de 
adaptare
Răspunsurile la riscurile și oportunitățile climatice sunt, în general,
susținute de măsuri și acțiuni de adaptare care, în general, încearcă:
▪ Crearea capacității de adaptare prin contribuția la crearea sau

diseminarea de informații (colectarea și prelucrarea datelor,
sensibilizarea), sprijinirea structurilor sociale (dezvoltarea
organizațiilor, lucrul în parteneriat, îmbunătățirea relațiilor
instituționale) sau îmbunătățirea cadrului normativ al organizațiilor
(reglementări, legislație etc.);



Identificarea măsurilor și acțiunilor de 
adaptare
Răspunsurile la riscurile și oportunitățile climatice sunt, în general,
susținute de măsuri și acțiuni de adaptare care, în general, încearcă:
▪ Punerea în aplicare a unor răspunsuri concrete prin măsuri și acțiuni

care să reducă vulnerabilitatea și expunerea la riscurile climatice, să
sporească rezistența la fenomenele meteorologice extreme sau să
îmbunătățească capacitatea de reacție în caz de urgență.



Tipuri de măsuri și acțiuni de adaptare
Măsurile și acțiunile de adaptare pot fi clasificate în patru mari tipuri:
▪ Acceptați impactul și suportați pierderile: reflectă o decizie

conștientă de a nu lua măsuri cu privire la un anumit risc climatic, în
măsura în care sistemele sau procedurile actuale sunt considerate
suficiente. Poate implica, de asemenea, acceptarea faptului că unele
bunuri sau servicii afectate nu pot fi menținute, având în vedere
amploarea riscurilor implicate și costul (sau chiar posibilitatea fizică)
alternativelor de menținere a acestora;



Tipuri de măsuri și acțiuni de adaptare
Măsurile și acțiunile de adaptare pot fi clasificate în patru mari
categorii:
▪ Prevenirea efectelor și reducerea riscurilor: vizează să permită

continuarea sistemelor, comportamentelor și activităților existente
prin reducerea expunerii la riscuri sporite. Această abordare ar trebui
să fie luată în considerare atunci când bunurile sau serviciile expuse
la risc au o valoare suficientă pentru societate pentru a justifica
creșterea nivelului de protecție;



Tipuri de măsuri și acțiuni de adaptare
Măsurile și acțiunile de adaptare pot fi clasificate în patru mari
categorii:
▪ Compensarea pierderilor prin distribuirea și împărțirea riscurilor sau

a pierderilor: vizează reducerea pierderilor financiare și sociale sau a
expunerii la riscuri, prin utilizarea asigurărilor sau prin stabilirea sau
consolidarea parteneriatelor și a cooperativelor în vederea împărțirii
riscurilor și a pierderilor. În această tipologie sunt incluse și planurile
de urgență și de ajutorare aflate sub responsabilitatea guvernului, a
municipalităților, a organizațiilor neguvernamentale sau a altora;



Tipuri de măsuri și acțiuni de adaptare
Măsurile și acțiunile de adaptare pot fi clasificate în patru mari
categorii:
▪ Exploatarea oportunităților pozitive: vizează introducerea de noi

activități, comportamente sau practici care să profite de reducerea
unor riscuri climatice (de exemplu, mai puține zile de îngheț). Ele pot
fi considerate, de asemenea, măsuri sau acțiuni care vizează mutarea
activităților în noi locații, profitând de noile condiții climatice.



Tipuri de măsuri și acțiuni de adaptare
În practică, adaptarea va implica o combinație a acestor strategii
diverse, probabil introduse într-o succesiune prestabilită: unele prin
creșterea rezilienței la schimbările climatice (de exemplu,
reglementări în domeniul construcțiilor), altele prin creșterea
capacității de a trăi cu riscul (de exemplu, creșterea gradului de
pregătire și a planificării pentru situații neprevăzute), altele prin
acceptarea pierderilor (de exemplu, acceptarea pierderilor
ocazionale sau a reducerilor temporare ale calității unor servicii).



Evaluarea și selectarea opțiunilor de adaptare

Pentru a aborda în mod adecvat un anumit risc climatic, pot fi
elaborate, de obicei, mai multe strategii. Măsurile și acțiunile de
adaptare bine precizate ar trebui să corespundă următoarelor trei
criterii:
▪ Echitabile: acestea ar trebui să acorde prioritate nevoilor grupurilor

cele mai vulnerabile și mai expuse la schimbările climatice, iar
punerea lor în aplicare nu ar trebui să le suprasolicite sau să le
limiteze propria capacitate de adaptare;



Evaluarea și selectarea opțiunilor de adaptare

Pentru a aborda în mod adecvat un anumit risc climatic, pot fi
elaborate, de obicei, mai multe strategii. Măsurile și acțiunile de
adaptare bine precizate ar trebui să corespundă următoarelor trei
criterii :
▪ Eficiente: reduc riscurile legate de schimbările climatice și nu au

efecte negative;
▪ Eficient: costul punerii în aplicare ar trebui să fie justificat în raport cu

reducerea preconizată a daunelor sociale, de mediu sau economice
cauzate de schimbările climatice.



Actualizare, reevaluare și revizuire
Pentru a menține o strategie de adaptare eficientă, aceasta trebuie
actualizată și revizuită într-o logică de îmbunătățire continuă. Printre
motivele revizuirii acesteia pot fi:
▪ Furnizarea de noi cunoștințe științifice cu privire la tendințele

schimbărilor climatice, inclusiv cu privire la incertitudinea proiecțiilor
climatice;

▪ Rezultatele evaluării succesului măsurilor deja implementate, în
cadrul organizației sau în alte organizații cu preocupări similare;



Actualizare, reevaluare și revizuire
Pentru a menține o strategie de adaptare eficientă, aceasta trebuie
actualizată și revizuită într-o logică de îmbunătățire continuă. Printre
motivele pentru a o revizui pot fi:
▪ Apariția sau masificarea de noi tehnologii care permit punerea în

aplicare a unor măsuri și acțiuni de adaptare care nu erau disponibile
anterior;

▪ Eliminarea barierelor juridice, de reglementare sau administrative
care au împiedicat punerea în aplicare a unor măsuri și acțiuni;



Actualizare, reevaluare și revizuire
Pentru a menține o strategie de adaptare eficientă, aceasta trebuie
actualizată și revizuită într-o logică de îmbunătățire continuă. Printre
motivele de revizuire a acesteia pot fi:
▪ Să profite de posibilele structuri de stimulare pentru luarea de măsuri

și acțiuni de adaptare.



Strategia de adaptare
Se sugerează un posibil cadru pentru elaborarea unei strategii sau a
unui plan de adaptare (pentru un sector sau o organizație).

Acesta este structurat în șapte capitole, fiecare dintre ele descriind tipul 
de probleme care trebuie abordate de organizație. În cazul în care se 
răspunde pe deplin la aceste întrebări și la această strategie/plan, 
acestea vor fi un instrument important pentru inițierea unui răspuns 
adecvat la provocările legate de adaptarea la schimbările climatice.



Strategia de adaptare
Capitolul 1. Funcțiile afectate de schimbările climatice:
▪ Care sunt funcțiile, misiunea, obiectivele organizației dumneavoastră?
▪ Ce obiective sunt susceptibile de a fi afectate de clima actuală și de

schimbările climatice?
▪ Au fost evaluate pragurile critice care, dacă ar fi depășite, ar pune în

pericol funcții specifice ale organizației dumneavoastră și care, prin
urmare, ar trebui să dea naștere unui răspuns specific?

▪ Care sunt principalele părți interesate ale organizației
dumneavoastră? A fost evaluat impactul acestora asupra schimbărilor
climatice?



Strategia de adaptare
Capitolul 2. Abordare și metodologie:
▪ Ce dovezi, date, metode și competențe au fost folosite pentru a

evalua impactul viitor al climei? Enumerați sursele și referințele.
▪ Cum ați cuantificat, estimat, caracterizat sau calificat impactul și

probabilitatea riscurilor în diferite momente din viitor?
▪ Cum sunt evaluate costurile și beneficiile măsurilor și acțiunilor de

adaptare propuse?



Strategia de adaptare
Capitolul 3. Sinteza riscurilor care afectează funcțiile organizației:
▪ Enumerați toate riscurile strategice pentru organizația dumneavoastră 

într-o matrice de probabilitate/consecință, inclusiv pragurile critice, 
dacă este cazul.

▪ Care au fost efectele pe termen scurt, mediu și lung care decurg din 
riscurile climatice identificate? Cum au fost acestea încorporate în 
strategie?



Strategia de adaptare
Capitolul 3. Sinteza riscurilor care afectează funcțiile organizației:
▪ Care sunt riscurile identificate ca fiind de prioritate ridicată? Precizați 

nivelul de impact asupra activităților organizației și costul acestora.
▪ Ce oportunități care decurg din schimbările climatice au fost 

identificate?



Strategia de adaptare
Capitolul 4. Acțiuni propuse pentru abordarea riscurilor:
▪ Care sunt acțiunile de adaptare pentru riscurile prioritare (inclusiv

calendarul de punere în aplicare a acestora)?
▪ Cum vor fi puse în aplicare acțiunile de adaptare? Explicați nivelul de

responsabilitate, investițiile necesare și calendarul.
▪ Ce costuri și ce beneficii vă așteptați să obțineți de pe urma

acestora?



Strategia de adaptare
Capitolul 4. Acțiuni propuse pentru abordarea riscurilor:
▪ Prin aplicarea sa, care este reducerea riscului și când va fi realizată?
▪ Cum vă veți asigura că managementul riscului climatic este integrat

în managementul de zi cu zi al organizației dumneavoastră?



Strategia de adaptare
Capitolul 5. Incertitudini și ipoteze:
▪ Care sunt principalele incertitudini în ceea ce privește dovezile,

abordarea și metoda utilizată în strategia/planul de adaptare al
organizației dumneavoastră?

▪ Ce ipoteze au fost utilizate în elaborarea acestuia?



Strategia de adaptare
Capitolul 6. Bariere în calea adaptării și a interdependenței :
▪ Care sunt barierele în calea implementării strategiei/planului de

adaptare al organizației dumneavoastră?
▪ Cum vor fi abordate aceste bariere?
▪ Există interdependențe între măsurile și acțiunile propuse în

strategia/planul dumneavoastră de adaptare și alte părți
interesate? Cu ce/cu cine?



Strategia de adaptare
Capitolul 7. Monitorizare și evaluare:
▪ Cum vor fi urmărite și monitorizate rezultatele strategiei de

adaptare/planului de adaptare?
▪ Cum vor fi monitorizate și încorporate în evaluările de risc viitoare

pragurile critice, peste care schimbările vor reprezenta riscuri grave
pentru organizația dumneavoastră?



Strategia de adaptare
Capitolul 7. Monitorizare și evaluare:
▪ Cum vă veți asigura că managementul riscului climatic este bine

ancorat în organizația dumneavoastră?
▪ Această strategie/plan a dus la schimbări în organizația

dumneavoastră?



Aflați mai multe!
Accesați și citiți următorul document 
despre opțiunile de adaptare:
https://www.ukcip.org.uk/wp-
content/PDFs/ID_Adapt_options.pdf

Revizuiți și reflectați!
Întoarceți-vă la modulele anterioare 
și revizuiți-vă notițele privind 
lecturile pe care le-ați făcut până 
acum.

Reflectați asupra rolului pe care 
dumneavoastră și organizația 
dumneavoastră îl puteți avea în 
ceea ce privește schimbările 
climatice. Ce puteți face cu 
adevărat? Scrieți primele gânduri 
care vă vin în minte! Păstrați 
notițele pentru următoarele etape!

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


Proiectare 
Pe baza lecturii și a reflecțiilor, 
concepeți o strategie sau un plan de 
adaptare pentru organizația 
dumnevoastră.

Fiți realist! Concentrați-vă pe ceea 
ce puteți face cu adevărat și 
încorporați lecțiile învățate în 
modulele anterioare.

Implementați
Luați-vă un angajament real de a 
pune în aplicare strategia sau planul 
de adaptare al organizației 
dumneavoastră.

Începeți cu o strategie/un plan pe 
care îl puteți pune în aplicare într-un 
an, revizuiți-l și fiți ambițioși în ceea 
ce privește contribuția 
dumneavoastră la schimbările 
climatice!



SFATURI PRACTICE
Aici puteți găsi o listă de 
verificare a punctelor care să vă 
ajute să vă dezvoltați în 
continuare valorile și 
comportamentele necesare 
pentru a oferi educație reală 
pentru adulți cu privire la 
schimbările climatice.

https://unsplash.com/photos/HFgxFulbsF4



❑ Instalați aplicația Earth Now pe smartphone, stabiliți-vă 
propriile obiective ecologice și împărtășiți acțiunile dvs.

❑ Inspiră oamenii din organizația ta. Fiți persoana care 
influențează inițierea unei abordări structurate a adaptării la 
schimbările climatice.



❑ Vedeți care este cea mai bună modalitate de a implica 
părțile interesate în procesul de adaptare la schimbările 
climatice la adresa 
https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Country%20Documents
/General/apf%20technical%20paper02.pdf

❑ Accesați Climate adapt search (europa.eu) și parcurgeți sute 
de studii de caz de strategii și planuri de adaptare la 
schimbările climatice pentru a dezvolta strategia/planul de 
adaptare pentru organizația dvs. 

https://www4.unfccc.int/sites/NAPC/Country%20Documents/General/apf%20technical%20paper02.pdf
https://climate-adapt.eea.europa.eu/data-and-downloads/?source=%7b%22query%22:%7b%22function_score%22:%7b%22query%22:%7b%22bool%22:%7b%22must%22:%7b%22bool%22:%7b%22must%22:%5b%7b%22term%22:%7b%22hasWorkflowState%22:%22published%22%7d%7d%5d%7d%7d,%22filter%22:%7b%22bool%22:%7b%22should%22:%5b%7b%22term%22:%7b%22elements%22:%22Adaptation%20Plans%20and%20Strategies%22%7d%7d%5d%7d%7d%7d%7d,%22functions%22:%5b%7b%22gauss%22:%7b%22issued%22:%7b%22scale%22:%2214d%22%7d%7d%7d%5d,%22score_mode%22:%22sum%22%7d%7d,%22display_type%22:%22list%22,%22sort%22:%5b%7b%22issued%22:%7b%22order%22:%22desc%22%7d%7d%5d,%22highlight%22:%7b%22fields%22:%7b%22*%22:%7b%7d%7d%7d%7d


LECTURI UTILE
Aceasta este o listă de resurse 
online relevante, organizate în 
funcție de subiectele 
modulelor.

https://unsplash.com/photos/UwZnGlGm06I



Opțiuni de 
adaptare la 
schimbările 

climatice

https://www.ukcip.org.uk/wp
-
content/PDFs/ID_Adapt_optio
ns.pdf

Programul 
britanic privind 
impactul 
climatic: 
Identificarea 
opțiunilor de 
adaptare

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


Opțiuni de 
adaptare la 
schimbările 

climatice

https://climate-
adapt.eea.europa.eu/knowled
ge/tools/urban-ast/step-3-0

Site de adaptare 
la schimbările 
climatice: 
Identificarea 
opțiunilor de 
adaptare

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-3-0


Adaptarea la 
schimbările 

climatice

https://sustainabledevelopme
nt.un.org/content/documents
/951013_Toolkit%20for%20De
signing%20Climate%20Change
%20Adaptation%20Initiatives.
pdf

Set de 
instrumente 
pentru 
conceperea 
inițiativelor de 
adaptare la 
schimbările 
climatice

https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/951013_Toolkit%20for%20Designing%20Climate%20Change%20Adaptation%20Initiatives.pdf


"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."
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