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Background

The Government of Romania (GoR), with 
the financial support of the European 
Union (EU) and the technical assistance 
of the World Bank, has implemented 
a program on climate change which 
aims to develop and operationalize a 
comprehensive National Climate Change 
and Low Carbon Green Growth Strategy 
for 2016-2030 and the associated Action 
Plan on Climate Change for 2016-2020.  

Complementary to the new Strategy 
for 2016-2030, the Action Plan aims to 
assist the government in identifying 
and programming specific climate 
change adaptation and mitigation 
actions during the period 2016-2020 in 
order to operationalize and implement 
the Strategy. The Action Plan outlines 
key actions for each strategic objective 
within the sectors identified by the 
Strategy.
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PRINCIPLES AND 
PROCESSES
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The preparation of the Action Plan has been based on a number of key principles and 
processes that ensure its relevance and inclusiveness.

CLIMATE CHANGE 
RELEVANCE AND 
COMPATIBILITY WITH 
INTERNATIONAL OBJECTIVES 
AND TARGETS

A PARTICIPATORY 
PROCESS

All the actions outlined in the Action Plan 
have been selected due to their climate 
relevance. The development of the plan 
has been based on an iterative process 
of identification, screening and selection 
of actions. This process included the 
analysis of individual sectors, the review 
of existing sectoral strategies and pro- 
grams, and regular consultations with 
relevant government agencies. The pro-
posed actions are derived from a number 
of sources, most importantly from EU 
Operational Programs for the period 
2014-2020, sector rapid assessments 
done by the World Bank, and a selection 
of national strategies. As a result, 
the actions included in the Action 
Plan are climate change compatible 
and are in line with climate-related 
thematic objectives defined within the 
Partnership Agreement between the 
European Commission and Romania and 
with the EU targets such as those agreed 
within the 2020 and 2030 climate energy 
packages.

The participation of relevant stakeholders 
in the development of the Action Plan 
was a key principle and a series of bi- and 
multi-lateral consultations with relevant 
government agencies and institutes was 
thus a key component of the process. 
In addition, both the contribution to 
the Strategy and the Action Plan itself 
were reviewed and discussed during 
the review process of the Strategic 
Environmental Assessment (SEA) report 
of the CC Strategy and Action Plan. 
Between July and September 2015, five 
meetings of the SEA working groups, 
involving sixteen national line ministries 
or agencies, were held to discuss and 
amend the proposed objectives and 
actions. Afterwards, the actions were 
endorsed by government agencies and 
the public debate was carried out in 
mid-November 2015 which successfully 
closed the consultation period. 
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A CLOSE LINK TO THE 2016-
2030 CLIMATE CHANGE 
AND LOW CARBON GREEN 
GROWTH STRATEGY

PRIORITIZATION OF 
ACTIONS  

CLEARLY DEFINING 
RESPONSIBILITIES 

FLEXIBILITY 

MONITORING 
AND REPORTING

The Action Plan is built around the 
strategic priorities specified in the 2016-
2030 Strategy. Every action proposed in 
the plan is therefore connected to one 
of the strategic objectives for a given 
sector and was selected on the basis of 
its contribution to the attainment of that 
specific strategic objective. 

The Action Plan provides an assessment 
of prioritization of actions based on ex-
pert judgment in terms of the implemen-
tation timeline − each action is therefore 
defined as Short, Medium or Long term. 
In addition, a rapid assessment of net 
benefits (economic, environmental and 
social) and implementation risks (finan- 
cing, social, institutional, technical and 
technological) has also been conducted 
for each action in order to inform dis-
cussion and preference of government 
agencies and experts on prioritization 
of actions. This exercise did not dictate 
the selection of actions given that most 
of the listed actions have already been 
included for implementation in sectoral 
programs and plans by relevant minis-
tries. The rating and timelines do, how-
ever, provide an indication of the im-
portance and urgency of implementing 
the action in support of a given strategic 
objective.

The Action Plan clearly indicates which 
institution, e.g., Ministry, Department or 
any other agency, body, or institutions if 
many, are responsible for the preparation 
and implementation of each action. At 
the same time, each action is also tied to 
a funding source or sources. 

Climate change action plans should be 
seen as evolving documents with built-
in flexibility to adapt to new research of 
climate impacts, new knowledge about 
the effectiveness of policy response and 
new requirements for action. This under-
lines the importance of instituting regu- 
lar monitoring and evaluation for the 
implemented actions.

The monitoring and evaluation of prog-
ress and performance of implemented 
actions is essential in order to ensure 
their effectiveness, efficiency and equi-
ty. At the outset, effective monitoring 
and evaluation requires the definition 
of what constitutes progress and how 
performance is measured.  Each action 
presented in the action plan therefore 
includes suggested indicators to help 
the government monitor implementa-
tion progress.
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THE ACTION PLAN
The Action Plan is divided into two parts addressing mitigation and adaptation. 

The first part outlines actions that 
mitigate greenhouse gas (GHG) emi-
ssions, while the second part lists 
actions that support adaptation to 
climate change. The two parts are 
further divided into different sectors and 
strategic objectives, as defined in the 
2016-2030 Strategy. A concise summary 
of relevant information on each selec- 
ted action includes details of the type of 

adaptation

THE ACTION
PLAN

mitigation

action (e.g., policy, investment, capacity 
building), start and completion dates, 
responsible bodies, suggested result 
indicators, funding sources and finan- 
cing amounts. It is worth noting that 
the funding sources and estimated 
amounts included in the Action Plan 
were primarily proposed, discussed, 
and validated by relevant government 
agencies. 

3
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MITIGATION
ACTIONS

ENERGY

Transport 

The Action Plan includes a number of 
measures that aim at reducing carbon 
intensity of energy supply, whereby 
priorities include the completion of the 
energy strategy for 2016-2035, as well as 
short and medium term policy measures 
that promote renewable sources. The 
strategic objective of improving end-
user energy efficiency is supported 
by policy measures for liberalization 
of the electricity and natural gas 
market, extension of the “Termoficare 
2006-2015” program (rehabilitation of 
district heating), as well as actions for 
developing the administrative capacity 
to implement the energy strategy, 
research studies on the future demand 
for electricity and heating and specific 
investments for the promotion of 
energy efficiency. Priority measures 
that address affordability of energy for 
economically vulnerable groups include 
the improvement of policies supporting 
these consumers and replacement of 
social tariffs with the provision of aid 
for improving energy efficiency in low-
income homes. These policy measures 
are backed up by development of the 
administrative capacity and investment 
in thermal rehabilitation of housing for 
poorer consumers and in greater energy 
efficiency.

The actions in the field of transport are 
rooted in three core objectives:
(i) developing strong economic in-
centives for climate-friendly transport 
through pricing instruments (e.g., stimu- 
lating the  purchase of climate-friendly 
motor vehicles, the use of climate-friend-
ly fuels, and reduction in the use of vehi-
cles, also through higher fuel taxes and 
parking fees); 
(ii) increasing the efficiency of urban 
transport through demand manage-
ment measures to address congestion 
and emissions; 
(iii) reversing the long-term decline of 
passenger rail by restructuring and up-
grading the priority network and pro-
moting changes in the corporate gover-
nance of the railway sector.

The following is a brief summary of ac-
tions by theme and sector:
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MITIGATION
ACTIONS

Industry

           Agriculture and 
Rural Development 

Improving energy efficiency is the main 
driver in reducing GHG emissions in the 
industrial sector. Thus, in order to reduce 
the carbon intensity in industry and 
assess the best available techniques, 
a number of short term actions are 
proposed both for those installations 
included in the EU Emissions Trading 
System (ETS) and those not-included, 
taking into account the EU 2030 climate 
commitments. Actions include the 
development of the legal framework 
for the implementation of energy 
performance contracting and energy 
services market which will provide 
support for investments in energy 
efficiency and the development of 
financing schemes for SMEs for low 
carbon technologies. Actions are also 
proposed for the objective of exploring 
voluntary approaches, emissions tra- 
ding and taxes to improve industrial 
processes, including the analysis of 
broader European examples of good 
practice.

Over the medium term, the expected 
progress in the agricultural and rural 
economy due to improvements in crop 
and livestock productivity needs to be 
balanced by an adequate mix of tools 
and actions that limit emissions from 
the sector. Many of the proposed actions 
included in the Action Plan are derived 
from the 2014-2020 National Rural De-
velopment Program (NRDP) which pro-

vides a set of key financial instruments 
relevant for climate change mitigation. 
Key actions are aimed at promoting 
knowledge transfer and information 
among farmers and rural stakeholders 
and at raising awareness of the role and 
importance of climate change mitiga-
tion. These actions complement agri-en-
vironmental schemes by providing 
critical access to knowledge and infor-
mation for farmers who wish to enroll in 
these schemes. Significant investment in 
rehabilitation and modernization of the 
irrigation and drainage infrastructure is 
also a key component of the action plan.



C L I M AT E  C H A N G E  I N  R O M A N I A
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        Waste
Management

Forestry

In the field of waste management, a set 
of actions is proposed that aims to great-
ly reduce emissions and meet EU targets 
for recycling and biodegradable waste 
diversion. Specific actions support the 
objectives of promoting waste minimi-
zation (including through strengthening 
and expansion of integrated waste ma- 
nagement systems), increasing the reuse 
or recycling of the materials included 
in the waste stream, separating collec-
tion and composting of biodegradable 
waste, and producing energy from waste 
by combustion.

Climate mitigation actions related to 
forestry primarily focus on the sustainable 
management of forests with the aim 
of conservation and enhancement of 
carbon stocks in the national forests 
and forest’s harvested wood products. 
In the short term, implementation is 
recommended for actions targeting 
support measures in the forestry sector 
(e.g., preparation of the sector strategy, 
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MITIGATION
ACTIONS

long term water supply. In addition, 
the Action Plan promotes training for 
water system operators on climate-
sensitive design and operations, as well 
as investment in effective management 
of sludge in large wastewater treatment 
plants as a medium term priority.

          Urban
Development

Water

The actions that aim at the promotion 
of low carbon urban growth represent a 
mix of prioritizing dense development, 
the coordination of land use and transit, 
proactive local action to reduce energy 
consumption in buildings, and ambitious 
national initiatives to promote clean 
power and cleaner vehicles. Priority 
actions were identified through an 
urban modelling exercise and analysis 
and are estimated to contribute to a 37 
percent decrease in carbon emissions by 
the year 2050. 

The key priority action for reducing 
GHG emissions from water supply and 
wastewater treatment is the continued 
finance of upgrades to the water supply, 
distribution, and waste water treatment 
systems. In addition to lowering emi- 
ssions, upgrades will also ensure 
compliance with relevant EU water quality 
and service coverage requirements. This 
activity is complemented by financing 
of research in the use of global climate 
models and their localized assessments 
of climate impacts in water basins/
regions, increasing the knowledge about 
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MITIGATION
ACTIONS

continuity of the National Forestry 
Inventory and technical guidelines for 
forestry activity), and increasing the 
capacity of those authorities involved 
in the implementation of the forestry 
regime throughout private and state-
owned forests (e.g., by ensuring the 
renewal of forest management plans, 
and monitoring of anthropogenic 
degradation and natural disturbances of 
forests).

Other actions focus on the best 
approaches for sustainable manage-
ment of forests, taking into account 
environmental and social impacts, for 
example, the expansion of forest roads 
networks, modernization of adminis- 
tration, wood harvesting and wood pro-
cessing, as well as the enhanced use of 
long-life wood products. In addition, 

climate change mitigation also strongly 
relies on the expansion of forests 
through a number of actions, including 
well defined targets for afforestation and 
forest belts, and measures to incentivize 
woody biomass crops and plantations 
and the use of residual biomass from 
forests. The Action Plan also puts forward 
activities in the area of carbon stock 
management for forests in protected 
areas.
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Adaptation
ACTIONS

          Agriculture and 
Rural Development 

         Drinking Water 
and Water Resources

The Action Plan includes state-funded 
adaptation actions mandated by the 
EU Common Agricultural Policy (CAP) 
in order to counteract the potentially 
negative impact that climate change 
might have for the Agriculture and Rural 
Development (ARD) sector. As is the 
case with the mitigation measures for 
ARD, many of the proposed adaptation 
actions derive from the 2014-2020 NRDP 
with key actions aimed at ensuring 
that farmers and rural communities 
are adequately informed on the risks 
and uncertainties that come with the 
changing climate and encouraging 
them to adopt farm practices that will 
allow them to better cope with weather 
uncertainties. Equally important, the 
Action Plan promotes risk management 
schemes as essential tools to restore 
production potential and compensate 
for the economic losses associated with 
weather-related events. The “greening” 
payment for agricultural practices 
(through the European Agricultural 
Guarantee Fund) and a set of NRDP 
measures also provide an important 
stimulus for farmers to manage their 
lands sustainably and thus adapt to 
climate change. 

Investments aimed at reducing system 
losses in water distribution networks 
and in treated wastewater reuse in 
industrial sectors − especially for large 
utilities and in shortage-prone areas 
− are key in order to reduce the risk of 
water shortages over the short and 
medium term. In addition to these, 
the Action Plan also addresses policy 
measures, including the priorities for 
establishing requirements for protection 
of critical water supply sources in water-
scarce localities and the regulations to 
limit the use of groundwater in the areas 
of over-abstraction. A number of short 
and medium term research actions are 
also put forward, as these are important 
in providing information for effective 
progress in policy and investment 
actions for reducing risk of shortages.  
In terms of reducing flood risks, the 
upgrade of the existing radar network 
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              Human 
Environment 
(Infrastructure and 
Urban Planning)

Transport

The Action Plan promotes actions that 
support holistic infrastructure and urban 
planning in order to better integrate 
climate change considerations in the 
design and contents of the plans. Policies 
that steer new development to areas less 
likely to be at risk are important, as are 
policies or initiatives aimed at enhancing 
the physical robustness of vulnerable 
structures. It is equally important to 
ensure that local or national building 
codes affecting new construction repre- 
sent the state of the art in the field and 
are subject to relevant modifications 
based on local flood hazards, seismic 
maps and other factors. The Action Plan 
also includes actions that strengthen 
local capacity in terms of professional 
training and public education.  

Adaptation to climate change needs 
to become an integral part of all trans- 
port sector activities in the future.  In 
addition to the use of new design 
norms that take account of climate 
change, consideration of adaptation 
needs to be built into project planning 
and project development procedures 
across all transport modes, as well as 
into infrastructure asset management 
systems, emergency preparedness 
planning, and revised planning and 
project development cycles. The starting 
point for adaptation work in the sector 
is to conduct sector- or agency-level 
vulnerability assessments in order to 
identify the relative vulnerability to the 
impacts of climate change − of both 
assets and services − and define short-, 
medium-, and long-term responses. 
The review of emergency preparedness 
planning and vulnerability assessments 
should be launched as a matter of 
priority, so as to increase the robustness 
of responses to disasters and to ascertain 
where the greatest risks are. Overall, 
the key challenge is to ensure that the 
technical assistance outputs translate 
into changed practice that increases 
the resilience of Romania’s transport 
infrastructure and services.

Adaptation
ACTIONS

for measuring precipitation intensity 
and the assessment of the feasibility of 
regulation for monitoring and managing 
construction activities in high flood-
risk areas are key priorities included 
in the Action Plan. The key action for 
enhancing the environmental safety of 
dams and dykes is the large investment 
planned for construction, renewal and 
improvement of the flood management 
infrastructure.
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            Tourism 
and Recreation

Energy

Key policy actions in the area of 
recreation support the protection and 
expansion of natural recreational areas 
in urban and peri-urban areas and their 
access for a diverse public. The pressure 
to designate these areas as eligible for 

Both in terms of critical energy infra- 
structure vulnerabilities to extreme 
climate events and in terms of potential 
impacts of climate change on energy 
demand, the priority for the energy 
sector is the development of adaptation 

Industry
The Action Plan includes adaptation 
measures to support the following two 
strategic objectives:

(i) increasing protection from and 
preparation for climate-related emer-
gency    situations in key industries; and

(ii) increasing awareness among private 
owners of industrial enterprises on the 
need for measures of climate change  
adaptation. 

A number of capacity building actions for 
various sectors of industry are nece-ssary 
to support these objectives in- cluding 
for the improvement of knowledge 
and expertise on risk management and 
knowledge transfer on good practices for 
adaptation. The Action Plan also considers 
actions aimed at increasing the use of 
insurance against industrial losses due to 
climate events, include the development 
of climate change insurance solutions 
and the creation of climate risk insurance 
funds in the industry.

Adaptation
ACTIONS

measures for supply and demand in the 
energy strategy for the period 2016-
2035. The work in this area would receive 
a boost by a study identifying the risks 
to critical energy infrastructure, as well 
as capacity building and training actions 
to address the existing knowledge gap. 
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Forestry
Adaptation actions in the area of fores-
try are built around three key objectives. 
First, improving the management of 
forests to support their adaptive capacity 
to climate change − in practice this 
includes updating technical guidelines 
for sustainable forest management, 
and enhanced economic skills and 
market information among economic 
operators. Second, the adaptation of 
forest regeneration practices to the 
necessities imposed by climate change 
− key actions in this respect are the 
updating of technical guidelines for 
forest regeneration and related capacity 
building actions. Third, minimization of 
climate change risk for forestry − key 
actions underpinning the attainment 
of this objective are to maintain and 
improve the monitoring and observation 
system for risks such as forest pests, 
forest fires and invasive species, as well 
as other capacity building measures and 
investment in the management of risks 
from extreme weather events. 

Adaptation
ACTIONS

construction is a major risk and therefore 
their recreational and protection status 
should be established and enforced. 
In addition, a recreation opportunity 
spectrum policy should be put in place. 
Key actions in the field of tourism adopt 
a twofold approach: taking advantage 
of opportunities and avoiding the risks    
associated with climate change. There- 
fore, strategic planning at the national 
level is a high priority, whereby special 
attention should be given to competitive 
and less climate change dependent 
tourism sectors (e.g., ecotourism and 
spa tourism). Further priorities include  
supporting the development of four-sea-
son green mountain resorts and adap-
ting coastal tourism to climate change. 



          Public Health and 
Response Services in 
Emergency Situations
Impacts of climate change on public 
health stem both from direct effects of 
extreme events and more indirect effects 
that emerge over a longer period of time, 
for example, from changing patterns 
of infectious diseases, disruption of 
agricultural systems, urbanization 
and population movement.  Actions 
supporting the attainment of two key 
strategic objectives are outlined in 
the Action Plan. First, the objective of 
developing the capacity for surveillance 
of events with impacts on public health 
is addressed by key actions for policy 
and planning for such events. This is in 
turn supported by capacity building 
actions in terms of training, research 
and assessment of the capacity for early 
detection, and related investments in 
upgrading technology for surveillance. 
Second, key priority policy actions for the 
objective of safeguarding the citizens’ 
health from impacts of disasters by 
strengthening the Romanian emergency 
management system are: 

(a) the completion and harmonization of 
the regulatory framework for the national 
emergency management system; and 

Adaptation
ACTIONS
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Biodiversity
Adaptation actions aim at assuring 
that biodiversity will have the capacity 
to cope with the impacts of climate 
change. The most important measures 
are assessing the vulnerability of natural 
habitats and protected species to 
climate change and integrating climate 
change adaptation into strategies 
and national action plans for species 
protection, especially to control the 
alien invasive species. The use of green 
infrastructure is also a key aciton needed 
in order to assure the connectivity of 
populations or migration corridors 
(ecological corridors and stepping 
stones). In addition, the resilience of 
ecosystems would extensively benefit 
from improving the conservation 
status of the bogs, mires and fens and 
assuring the ecological restoration and/
or recovery of the wetland habitats in 
the Lower Danube Basin. Other actions 
in the area of biodiversity include the 
development of valuation of ecosystem 
services, the ecosystems approach 
and adaptive management in decision 
making systems, as well as the promotion 
of scientific research to enhance the 
knowledge and understanding of the 
role of biodiversity and its contribution 
to climate change adaptation. These 

actions need to be supported by 
strengthened technical and human 
resource capacities in order to enhance 
and to apply the knowledge on the 
importance of biodiversity for climate 
change adaptation.



            Public
Education and 
Awareness Raising
Priority actions that support the ob-
jective of improving information and 
raising awareness among the population 
on the impact of and adaptation to 
climate change are two:

(a) awareness raising and information 
campaigns for target groups; and

(b) media campaigns to inform the 
general public.

These actions need to be supported 
by the development of structured 
partnerships between public authorities 
and civil society organizations for raising 
awareness on climate change issues. The 
second objective of enhancing the edu-
cation of citizens on climate change is 
addressed by a number of educational 
actions at different levels − pre-university 
education, university and post-university 
education, as well as lifelong learning 
programs and occupational training. 

(b) the development of the risk reduction 
strategy and mitigation measures 
to reduce natural disaster cases and 
vulnerability in critical areas of Romania. 

These actions are supported by a number 
of priority capacity building measures 
for establishing risk monitoring capa-
bilities and early warning systems, 
and priority investments such as in 
upgrading emergency communications 
and disaster information management 
systems.

           Insurance 
as an instrument 
of adjustment to 
climate change
The insurance sector will not only be 
affected by climate change, but could 
also play a decisive role in the processes 
of adaptation to this phenomenon. 
Existing programs in Romania will 
require support as their presence and 
scope remain limited. In addition, new 
insurance products can be developed 
targeting specifically the consequences 
of climate change.

The Action Plan therefore lists priority 
actions that

(a) support the increase in the use 
of and access to insurance products 
against climate change related extreme 
events and 

(b) increase the capacity of the 
insurance sector in order to increase 
climate change resilience.

Adaptation
ACTIONS
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For more information:
Website: http://opera-clima.ro/en/

Ministry of Environment, Waters and Forests, Romania 
Tel/fax: +40 214 08 9635;

World Bank Romania Country Office
Tel: +40 212 01 0311;
www.worldbank.org
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MOVING FORWARD
The Action Plan sets out specific 
climate actions that would support 
the implementation of the National 
Climate Change and Low Carbon Green 
Growth Strategy over the period 2016-
2020, sector-by-sector and objective-
by-objec- tive. However, although the 
range of proposed actions lays a firm 
basis for implementation of the Strategy, 
the Action Plan should be treated as an 
evolving document, since the range 
and detail of actions supporting each 
strategic objective will benefit from fine-
tuning and improvement over time. 

Adapting to future institutional and 
financial developments, to new know- 
ledge about climate impacts and the 
effectiveness of existing actions, and to 
requirements for new actions is key to 
ensuring the successful development 
and implementation of the Action Plan, 

as well as the Strategy. In particular, 
some cross-cutting issues, such as 
strengthening the implementation 
capacity of line ministries and inter-mi- 
nisterial coordination and cooperation, 
are critical to the overall success of the 
Strategy in the longer term, but are 
currently understated in the Action Plan 
− primarily due to the lack of adequate 
institutional arrangements and financial 
commitments by relevant government 
agencies at this stage. It is therefore 
recommended that the Action Plan 
is assessed at regular intervals in the 
future in order to identify possible gaps 
not only in individual sectors but also 
horizontally across sectors. Such regular 
updates would ensure that the Action 
Plan makes an even more important 
contribution to the implementation of 
the Strategy. 
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Pentru informații suplimentare:
Site-ul web: http://opera-clima.ro/ro/

Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, România
Tel/fax: +40 21 408 9635

Persoană de contact: Narcis JELER, Coordonator proiect
Biroul de țară al Băncii Mondiale în România
Tel: +40 21 201 0311
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PAŞII URMĂTORI
Planul de Acțiune stabilește acțiuni cli-
matice specifice ce sprijină implementarea 
Strategiei Naționale privind  Schimbările 
Climatice și Creșterea Economică Bazată 
pe Emisii Reduse de Carbon 2016-2030. 
Deși gama de acțiuni propuse stabilește 
baza implementării Strategiei, Planul de 
Acțiune trebuie considerat un document 
care evoluează, deoarece varietatea și 
nivelul de detaliu al acțiunilor care sprijină 
fiecare obiectiv strategic vor beneficia vor 
fi ajustate şi îmbunătăţite în timp.

Adaptarea la evoluţiile instituționale şi 
financiare viitoare, la cunoștințele noi cu 
privire la impacturile climatice şi efica- 
citatea acţiunilor existente şi la cerinţele 
de acţiuni noi este fundamentală pentru 
asigurarea dezvoltării  şi implementării cu 
succes a Planului de Acţiune, precum şi a 
Strategiei.

În mod special, aspecte multidiscipli- 
nare  precum consolidarea coordonării 
și cooperării inter-ministeriale sunt esen- 
țiale pentru succesul general al Strate- 
giei pe termen lung, dar nu se pune 
suficient accentul pe acestea în actualul 
Plan de Acţiune - în principal din cauza 
lipsei unor aranjamente instituţionale 
şi a disponibilități financiare din partea 
agențiilor guvernamentale relevante în 
acest moment.  De aceea se recomandă 
ca Planul de Acţiune să fie evaluat la in-
tervale periodice în vederea identificării 
deficiențelor posibile nu doar la nivelul 
sectoarelor individuale, ci și la nivel inter-
sectorial. Aceste actualizări periodice ar 
asigura o contribuție şi mai importantă 
a Planului de Acţiune la implementarea 
Strategiei. 

Planul Naţional de Acţiune privind Schimbările Climatice 2016-2020
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  Educarea 
publicului şi 
creşterea nivelului 
de conştientizare
Există două acţiuni prioritare care spri-
jină obiectivul de îmbunătăţire a infor-
maţiilor oferite şi de conştientizare a 
populaţiei cu privire la impactul schim-
bărilor climatice şi adaptarea la acestea:
(a) campanii de informare şi 
conştientizare a grupurilor ţintă; şi
(b) campanii media de informare a   
publicului larg.
Aceste acţiuni trebuie sprijinite prin dez-
voltarea de parteneriate între autorităţi 
publice şi organizaţii ale societăţii civile 
în vederea conştientizării cu privire la 
problematica schimbărilor climatice. Al 
doilea obiectiv, îmbunătăţirea gradu-
lui de educare a cetăţenilor cu privire 
la schimbările climatice, este abordat 
printr-o serie de acţiuni educaţionale 
pe diferite niveluri - învăţământ preuni-
versitar, universitar şi post-universitar, 
precum şi programe de învăţare pe tot 
parcursul vieţii şi formare profesională. 

atenuare pentru reducerea calamităţilor 
şi vulnerabilităţii în zonele critice ale 
României.

Aceste acţiuni sunt sprijinite de o serie 
de măsuri prioritare de dezvoltare a ca-
pacităţii pentru crearea potenţialului de 
monitorizare a riscurilor şi a sistemelor de 
avertizare timpurie şi investiţii prioritare 
precum modernizarea comunicaţiilor de 
urgenţă şi sisteme de gestionare a infor-
maţiilor în caz de calamităţi.  Asigurările 

ca instrument 
de adaptare la 
schimbările 
climatice
Sectorul asigurărilor nu va fi doar afectat 
de schimbările climatice, ci ar putea juca 
şi un rol decisiv în procesele de adaptare 
la acest fenomen. Programele existente 
din România necesită sprijin, dat fiind că 
prezenţa şi aplicabilitatea acestora este 
limitată. În plus, se pot elabora produse 
noi de asigurări concentrate pe con-
secinţele schimbărilor climatice. Drept 
urmare, Planul de Acţiune enumeră acţi-
unile prioritare care (a) sprijină creşterea 
utilizării şi a accesului la produsele de 
asigurare împotriva fenomenelor ex-
treme provocate de schimbările climati-
ce şi (b) consolidează capacitatea sec-
torului de asigurări în vederea creşterii 
rezistenţei la schimbările climatice.

ACŢIUNI 
ADAPTIVE
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 Sănătate publică 
şi servicii de răspuns 
în situaţii de urgenţă
Impactul schimbărilor climatice asupra 
sănătăţii publice rezultă din efectele 
directe ale fenomenelor extreme şi din 
efectele indirecte provocate pe perioade 
îndelungate, de exemplu din modificarea 
prezentării bolilor infecţioase, afectarea 
sistemelor agricole, urbanizarea şi migra- 
ţia populaţiei. 
Acţiunile care sprijină atingerea celor două 
obiective strategice-cheie sunt subliniate 
în Planul de Acţiune. Primul obiectiv, dez-
voltarea activităţilor de supraveghere a 
evenimentelor ce afectează sănătatea 
publică, este adresat prin acţiuni-cheie 
prin politici şi planificări ce vizează aceste 
evenimente. La rândul loc, acestea sunt 
sprijinite prin acţiuni de dezvoltare a 
capacităţii ce constau în formări, cercetare şi 
evaluarea capacităţii de detectare timpurie 
şi investiţii aferente în modernizarea 
tehnologiei de supraveghere. Al doilea 
obiectiv, protejarea sănătăţii populaţiei de 
impacturile calamităţilor prin consolidarea 
sistemului român de gestionare a situaţiilor 
de urgenţă, constă în următoarele acţiuni-
cheie prioritare: 

(a) finalizarea şi armonizarea cadrului de 
reglementare pentru sistemul naţional de 
gestionare a situaţiilor de urgenţă; şi 

(b) dezvoltarea strategiei de reducere 
a riscului şi realizarea de măsuri de 

ACŢIUNI 
ADAPTIVE
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Biodiversitate
Acţiunile de adaptare au drept scop 
asigurarea că biodiversitatea va putea 
face faţă impactului schimbărilor cli-
matice. Cele mai importante măsuri con-
stau în evaluarea vulnerabilităţii habi-
tatelor naturale şi ale speciilor protejate 
în faţa schimbărilor climatice şi integrar-
ea adaptării la schimbările climatice în 
strategiile şi planurile naţionale de acţi-
une pentru protecţia speciilor, în special 
în vederea contro- lării speciilor invazive 
alohtone. O altă acţiune-cheie necesară 
pentru asigurarea conectivităţii popu-
laţiilor sau culoarelor de migraţiune (cu-
loare ecologice şi zone de trecere) este 
utilizarea infrastructurii verzi. În plus, 
rezistenţa ecosistemelor ar beneficia 
semnificativ de pe urma îmbunătăţirii 
stadiului de conservare a mlaştinilor, 
bălţilor şi luncilor şi a asigurării restaură-
rii ecologice şi/sau recuperării zonelor 
umede din Bazinul Inferior al Dunării.
Alte acţiuni din domeniul biodiversi-
tăţii includ valorificarea serviciilor de 
ecosistem, abordarea ecosistemelor şi 
gestionării adaptive în sistemele decizio-
nale, precum şi promovarea studiilor 
ştiinţifice pentru creşterea nivelului de 
cunoştinţe şi înţelegerea rolului biodi-
versităţii şi contribuţiei acesteia la adap-
tarea la schimbările climatice. Aceste 

acţiuni trebuie sprijinite de capacităţi 
tehnice şi umane consolidate pentru a 
creşte nivelul de cunoştinţe şi înţelegere 
a rolului biodiversităţii pentru adaptarea 
la schimbările climatice.
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Silvicultură
Acţiunile de adaptare din domeniul 
silviculturii se concentrează pe trei 
obiective-cheie. Primul, îmbunătăţirea 
gospodăririi pădurilor pentru amelio- 
rarea capacităţii acestora de adaptare 
la schimbările climatice – la nivel 
practic, aceasta include actualizarea 
normelor tehnice pentru gospodărirea 
durabilă a pădurilor şi îmbunătăţirea 
competenţelor economice şi informarea 
operatorilor economici. Al doilea, a- 
daptarea practicilor de regenerare a 
pădurilor la necesităţile impuse de 
schimbările climatice – acţiunile-cheie 
în acest sens constau în actualizarea 
normelor tehnice privind regenerarea 
silvică şi acţiuni aferente de dezvoltare 
a capacităţii. Al treilea, minimalizarea 
riscurilor de schimbare climatică pentru 
silvicultură – acţiunile-cheie care stau la 
baza atingerii acestui obiectiv constau în 
menţinerea şi îmbunătăţirea sistemului 
de monitorizare a dăunătorilor forestieri, 
incendiilor forestiere şi evoluţiei spe-
ciilor invazive precum şi alte măsuri 
de dezvoltarea capacităţii şi investiţii 
în gestionarea riscurilor provocate de 
fenomene meteorologice extreme. 

ACŢIUNI 
ADAPTIVE

împrejurimile acestora şi accesul unui 
public mai divers la acestea. Presiunea de 
a include aceste zone în intravilan este 
un risc major, astfel că trebuie stabilit 
şi respectat statutul acestora de zone 
recreative şi protejate. În plus, trebuie 
să existe şi o politică care să permită 
oportunităţi de recreere. Acţiunile-cheie 
din domeniul turismului au o abordare 
dualistă: să profite de oportunităţile 
existente şi să prevină riscurile aferente 
schimbărilor climatice. Drept urmare, 
planificarea strategică la nivel naţional 
este o prioritate majoră, care trebuie să 
acorde o atenţie specială sectoarelor 
competitive de turism şi mai puţin 
dependente de schimbările climatice 
(de ex., ecoturism şi turism balnear). Alte 
priorităţi includ sprijinirea dezvoltării 
staţiunilor montane ecologice pe tot 
parcursul anului şi adaptarea turismului 
de litoral la schimbările climatice. 
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   Turism şi 
activităţi recreative

Energie

Acţiunile-cheie în domeniul activităţilor 
recreative sprijină protecţia şi extinderea 
zonelor recreative naturale în oraşe şi în 

Atât cu privire la vulnerabilităţile-cheie 
ale infrastructurii energetice pentru 
a face faţă evenimentelor climatice 
extreme, cât şi cu privire la impactul 

Industrie
Planul de Acţiune include măsuri de 
adaptare care sprijină următoarele două 
obiective strategice: 
(i) creşterea gradului de siguranţă şi 
buna pregătire pentru situaţii de ur-
genţă provocate de schimbările climati-
ce în industrii-cheie; şi 

(ii) creşterea gradului de conştientizare 
în rândul proprietarilor privaţi de între-
prinderi industriale cu privire la nevoie 
de adaptare la schimbările climatice. 

Este nevoie de o serie de acţiuni de con-
solidarea capacităţii în mai multe sec-
toare ale industriei care să sprijine aceste 
obiective, inclusiv pentru îmbunătăţirea 
cunoştinţelor cu privire la gestiona-      
rea riscurilor şi transferul de cunoştinţe 
cu privire la bunele practici în vederea 
adaptării la schimbările climatice. Planul 
de Acţiune are în vedere şi acţiuni menite 
să crească folosirea asigurărilor pentru 
pierderi industriale cauzate de eveni-
mente climatice, include dezvoltarea de 
soluţii de asigurare pentru schimbări cli-
matice şi crearea fondurilor de asigurare 
pentru riscurile climatice din industrie.

ACŢIUNI 
ADAPTIVE

posibil al schimbărilor climatice asupra 
cererii de energie, prioritatea sectorului 
energetic este de a dezvolta măsuri de 
adaptare pentru oferta şi cererea de 
energie în cadrul strategiei energetice 
pentru perioada 2016-2035. Acţiunile din 
acest domeniu ar beneficia semnificativ 
de pe urma unui studiu de identificare 
a riscurilor cu care se confruntă infra- 
structura energetică esenţială, precum 
şi de pe urma acţiunilor de dezvoltare a 
capacităţii şi de formare care să acopere 
lipsa existenţă de cunoştinţe. 
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      Mediul uman 
(infrastructură şi 
urbanism)

Transport

Planul de Acţiune promovează acţiuni 
care susţin infrastructură şi urbanism 
holistice pentru a integra mai bine 
consideraţiile cu privire la schimbările 
climatice în procesul de elaborare a 
planurilor şi în conţinutul acestora. Sunt 
importante politicile care orientează 
dezvoltarea către zone mai puţin 
expuse riscurilor, precum politici sau 
iniţiative menite să crească robusteţea 
a structurilor vulnerabile. Este la fel de 
important să se asigure şi coduri locale 
sau naţionale de construcţii de cel mai 
înalt nivel cu privire la construcţiile 
noi, precum şi modificarea acestora în 
funcţie de pericolele locale de inundaţii, 
hărţile seismice şi de alţi factori. Planul 
de Acţiune include şi acţiuni care 
consolidează capacitatea locală cu privire 
la formare profesională şi învăţământ de 
stat. 

Adaptarea la schimbările climatice 
trebuie să devină o parte integrată a 
tuturor activităţilor viitoare din sectorul 
transporturilor. Pe lângă folosirea 
normelor noi de proiectare menite 
să ţină cont de schimbările climatice, 
trebuie să se ţină cont de nevoile de 
adaptare în planificarea proiectelor şi 
procedurile de elaborare de proiecte în 
toate modurile de transport, precum şi 
în sistemele de gestiune a infrastructurii, 
planificarea măsurilor de răspuns în 
situaţii de urgenţă şi planificarea revizuită 
şi etapele de elaborare a proiectelor. 
Punctul de plecare pentru măsurile 
de adaptare aferente acestui sector 
este realizarea evaluării vulnerabilităţii 
de sector sau de agenţie pentru a 
identifica vulnerabilitatea activelor şi 
serviciilor în faţa impactului schimbărilor 
climatice dar şi pentru a defini măsurile 
de răspuns pe termen scurt, mediu şi 
lung. Revizuirea măsurilor de răspuns 
în situaţii de urgenţă şi evaluarea 
vulnerabilităţilor trebuie să reprezinte o 
prioritate în vederea creşterii caracterului 
robust al măsurilor de răspuns în caz 
de dezastru şi pentru a identifica unde 
există cele mai mari riscuri. În ansamblu, 
provocarea-cheie este de a asigura ca 
rezultatele asistenţei tehnice generează 
practici modificate care cresc rezistenţa 
infrastructurii şi serviciilor de transport 
ale României.

ACŢIUNI 
ADAPTIVE

inundaţii, modernizarea reţelei radar 
existente de măsurare a intensităţii 
precipitaţiilor şi evaluarea fezabilităţii 
reglementării pentru monitorizarea şi 
gestionarea activităţilor de construcţii 
în zonele cu risc ridicat de investiţii 
sunt priorităţi-cheie incluse în Planul de 
Acţiune. Acţiunea esenţială de creştere 
a siguranţei de mediu a barajelor şi 
digurilor constă în investiţii majore în 
construcţia, reînnoirea şi îmbunătăţirea 
infrastructurii de gestiune a inundaţiilor.
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ACŢIUNI 
ADAPTIVE

 Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală 

         Apă potabilă şi 
resurse de apă

Planul de Acţiune include acţiunile de 
adaptare finanţate de stat impuse de 
Politica Agricolă Comună (CAP) a UE 
pentru a contracara impactul posibil 
negativ al schimbărilor climatice asupra 
sectorului agricol şi de dezvoltare rurală 
(ADR). Asemenea măsurilor de atenuare 
pentru ADR, multe din acţiunile propuse 
reies din PNDR 2014-2020 cu acţiuni-
cheie menite să asigure că fermierii şi 
comunităţile rurale sunt informate în 
mod corespunzător cu privire la riscurile 
şi incertitudinile generate de schimbările 
climatice şi să le încurajeze să adopte 
practici de exploatare agricolă care să le 
ajute să facă faţă mai bine incertitudinilor 
aduse de condiţiile meteorologice. 
La fel de importante sunt şi schemele 
de gestiune a riscurilor promovate 
de Planul de Acţiune ca instrumente 
esenţiale pentru a reface potenţialul 
de producţie şi a compensa pierderile 
economice generate de fenomene me- 
teorologice. De asemenea, finanţarea 
„înverzirii” pentru practicile agricole (prin 
Fondul European de Garantare Agricolă) 
şi un set de măsuri din PNDR asigură 
un stimulent major pentru fermieri în 
vederea gestionării terenurilor în mod 
durabil, adaptându-se astfel schimbărilor 
climatice. 

Investiţiile menite să reducă pierderile 
de sistem ale reţelelor de distribuţie 
a apei şi de reutilizare a apelor uzate 
în sectoarele industriale - în special 
pentru cererile mari şi în zone cu risc 
de expunere la deficite de apă) - sunt 
esenţiale în vederea reducerii riscului de 
deficit de apă pe termen scurt şi mediu. 
Pe lângă toate acestea, Planul de Acţiune 
include şi politici prioritare pentru 
stabilirea cerinţelor aferente protejării 
surselor critice de aprovizionare cu 
apă în localităţile cu deficit de apă 
şi a regulamentelor de limitare a fo- 
losirii apelor subterane în zone cu 
exploatare excesivă. Se propun câteva 
acţiuni de cercetare pe termen scurt şi 
mediu, importante pentru asigurarea 
informaţiilor necesare pentru evoluţia 
politicilor şi acţiunilor de investiţii în 
vederea reducerii riscului de deficit.
Cu privire la reducerea riscurilor de 
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ACŢIUNI DE 
ATENUARE

creşterii stocului de carbon în pădurile 
naţionale şi în produsele lemnoase re- 
coltate. Pe termen scurt, se recomandă 
implementarea acţiunilor concentrate 
pe sprijinirea sectorului forestier (de 
ex., elaborarea strategiei sectorului, 
continuarea Inventarului Forestier Naţio- 
nal şi elaborarea normelor tehnice 
pentru activitate forestieră) şi întărirea 
capacităţii autorităţilor implicate în 
implementarea regimului silvic în toa- 
te pădurile private şi de stat (de ex., 
prin asigurarea reînnoirii planurilor de 
gestiune forestieră şi monitorizarea 
degradării pădurilor din cauze antropice 
şi naturale). 
Alte acţiuni se concentrează pe cele 
mai bune abordări pentru gestionarea 
durabilă a pădurilor, ţinând cont de 
impacturile de mediu şi sociale, precum 
extinderea reţelei de drumuri forestiere, 

modernizarea administrării pădurilor, 
recoltarea şi procesarea masei lemnoase, 
dar şi extinderea gospodăririi pădurilor. 
În plus, atenuarea schimbărilor climatice 
se bazează semnificativ şi pe extinderea 
suprafeţelor împădurite printr-o serie de 
acţiuni ce includ şi ţinte bine stabilite de 
împădurire şi perdele forestiere şi măsuri 
de stimulare a plantaţiilor de biomasă 
lemnoasă şi de valorificare a biomasei 
reziduale din exploatări forestiere. Planul 
de Acţiune promovează şi activităţi în 
domeniul gestionării stocului de carbon 
în pădurile din zonele protejate.
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        Administrarea 
deşeurilor

SILVICULTURĂ

În domeniul gestionării deşeurilor, se 
propune un set de acţiuni cu scopul de 
a reduce semnificativ emisiile şi de a 
atinge ţintele UE cu privire la reciclare 
şi la devierea de la eliminarea prin de-
pozitare a deşeurilor biodegradabile. 
Acţiunile specifice sprijină obiectivele 
de promovare a prevenirii generării 
de deşeuri (inclusiv prin consolidarea 
şi extinderea sistemelor integrate de 
gestiune a deşeurilor), creşterea gradului 
de reutilizare sau reciclare a materialelor 
incluse în fluxul de deşeuri, colectarea 
selectivă şi compostarea deşeurilor bio-
degradabile şi producerea energiei din 
deşeuri prin incinerare.

Acţiunile de atenuare a schimbărilor 
climatice aferente silviculturii se con- 
centrează în special pe gestionarea dura- 
bilă a pădurilor în vederea conservării şi 
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ACŢIUNI DE 
ATENUARE

modelelor climatice globale şi evaluările 
localizate ale efectelor climatice în 
diferite bazine hidrografice/regiuni, cres-
când nivelul de cunoştinţe cu privire la 
furnizarea apei pe termen lung. În plus, 
Planul de Acţiuni promovează pregătirea 
şi formarea operatorilor sistemelor de 
apă cu privire la proiectare şi operare 
care să ţină cont de schimbările climatice, 
precum şi investiţii în gestionarea eficace 
a nămolului rezultat în staţii mari de 
epurare a apelor uzate ca prioritate pe 
termen mediu.

 DEZVOLTARE 
URBANĂ

APĂ

Acţiunile cu scopul de promovare a 
creşterii economice bazată pe emisii 
reduse de carbon reprezintă un amestec 
de priorităţi cu privire la dezvoltarea mai 
compactă, coordonarea utilizării spaţiului 
şi a activităţilor de tranzit, acţiuni locale 
proactive pentru a reduce consumul de 
energie al clădirilor şi iniţiative naţionale 
ambiţioase de promovare a energiei 
curate şi a vehiculelor mai ecologice. 
Acţiunile prioritare au fost identificate 
printr-un exerciţiu de modelare al Băncii 
Mondiale şi se estimează că vor contribui 
la scăderea cu 37% a emisiilor de carbon 
până în anul 2050. 

Acţiunea-cheie prioritară pentru 
reducerea emisiilor GES din sectorul 
alimentării cu apă şi al epurării apelor 
tratate constă în continuarea finanţării 
proiectelor de modernizare a sistemelor 
de alimentare cu apă, de distribuţie a 
apei şi de epurare a apelor uzate. Pe 
lângă reducerea emisiilor, măsurile de 
modernizare vor asigura şi conformitatea 
cu cerinţele UE relevante privind calitatea 
apei şi acoperirea serviciilor. O acţiune 
complementară celei de mai sus este 
finanţarea cercetării pentru utilizarea 
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ACŢIUNI DE 
ATENUARE

Industrie

  Agricultură şi 
Dezvoltare Rurală

Îmbunătăţirea eficienţei energetice este 
factorul principal de reducere a emisiilor 
GES din sectorul industriei. Astfel, pentru 
a reduce intensitatea emisiilor de dioxid 
de carbon din industrie şi pentru a evalua 
cele mai bune tehnici disponibile, se 
propune un număr de acţiuni pe termen 
scurt atât pentru instalaţiile incluse în 
Sistemul de Tranzacţionare a Emisiilor 
de Carbon (ETS) al Uniunii Europene, cât 
şi pentru cele non-ETS, ţinând cont de 
angajamentele UE privind schimbările 
climatice pentru 2030. Acţiunile includ 
dezvoltarea cadrului juridic şi de 
reglementare pentru implementarea 
contractelor de performanţă energetică 
şi dezvoltarea pieţei de servicii energetice 
care vor sprijini investiţiile în eficienţă 
energetică şi dezvoltarea schemelor 
de sprijin pentru finanţarea IMM-urilor 
în vederea achiziţionării tehnologiilor 
cu emisii reduse de dioxid de carbon. 
Se propun acţiuni şi pentru obiectivul 
de explorare a abordărilor voluntare, 
tranzacţionarea emisiilor şi a taxelor 
aferente pentru a îmbunătăţi procesele 
industriale, inclusiv analiza exemplelor 
europene mai vaste de bune practici.

Pe termen mediu, evoluţia estimată 
a economiei agricole şi rurale ca 
urmare a creşterii productivităţii 
culturilor şi a efectivului de animale 
trebuie echilibrată printr-o combinaţie 
adecvată de instrumente şi acţiuni 
care limitează emisiile acestui sector. 
Multe din acţiunile propuse incluse în 

Planul de Acţiune provin din Programul 
Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-
2020 (PNDR) care asigură un set de 
instrumente financiare-cheie relevante 
pentru atenuarea schimbărilor 
climatice. Acţiunile-cheie sunt menite 
să promoveze transferul de cunoştinţe 
şi informaţii în rândul fermierilor şi 
factorilor interesaţi din domeniul rural 
şi să crească nivelul de conştientizare 
cu privire la rolul şi importanţa atenuării 
schimbărilor climatice. Aceste acţiuni 
sunt complementare schemelor de 
agromediu prin asigurarea accesului 
esenţial la cunoştinţe şi informaţii 
pentru fermierii care doresc să se înscrie 
în aceste scheme. O altă componentă-
cheie a planului de acţiune constă în 
investiţii semnificative în reabilitarea şi 
modernizarea infrastructurii sistemelor 
de irigaţii şi drenaj.
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ACŢIUNI DE 
ATENUARE

Energie

Transport 

Planul de Acţiune include o serie de măsuri 
menite să reducă intensitatea emisiilor de 
dioxid de carbon a furnizării de energie, 
prin priorităţi ce constau în finalizarea 
strategiei în domeniul energiei pentru 
2016-2035, precum şi măsuri cu politici pe 
termen scurt şi mediu care să promoveze 
sursele regenerabile. Obiectivul strategic 
de eficienţă energetică îmbunătăţită la 
nivelul utilizatorilor finali este susţinut 
prin politici de liberalizare a pieţei 
de energie electrică şi gaze naturale, 
extinderea programului „Termoficare 
2006-2015” (reabilitarea sistemelor 
de termoficare), precum şi acţiuni de 
dezvoltare a capacităţii administrative 
de implementare a strategiei energetice, 
studii privind cererea viitoare de energie 
electrică şi termică şi investiţii specifice 
pentru promovarea eficienţei energetice. 
Măsurile prioritare care privesc energia 
accesibilă grupurilor vulnerabile eco- 
nomic includ îmbunătăţirea politicilor 
privind sprijinirea consumatorilor şi înlo-
cuirea tarifelor sociale cu acordarea de 
ajutoare pentru îmbunătăţirea eficienţei 
energetice în locuinţe cu venituri 
mici. Aceste măsuri sunt sprijinite prin 
dezvoltarea capacităţii administrative 
şi investiţii în reabilitarea termică a 
locuinţelor pentru consumatorii cu 
venituri mai mici şi în creşterea eficienţei 
energetice.

Acţiunile din domeniul transportului reies 
din trei obiective majore: 

(i) introducerea unor stimulente eco-
nomice puternice pentru un sistem de 
transport ecologic prin instrumente 
de preţ (de ex., stimularea achiziţiilor 
de autoturisme ecologice, utilizarea 
carburanţilor ecologici şi reducerea 
utilizării vehiculelor, dar şi prin creşterea 
impozitării preţului carburanţilor şi 
tarifarea parcărilor); 

(ii) creşterea eficienţei transportului urban 
prin măsuri de management al cererii în 
vederea eliminării congestiilor şi emisiilor; 

(iii) inversarea tendinţei de declin al 
transportului feroviar pentru călători 
pe termen lung prin restructurarea şi 
creşterea investiţiilor în reţelele prioritare 
şi promovarea schimbării la nivelul 
guvernanţei corporative din sectorul 
feroviar.

Ceea ce urmează este un scurt rezumat al 
acțiunilor sectoriale.
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PLANUL DE ACŢIUNE
Planul de Acţiune este împărţit în două componente care se referă la atenuare şi 
adaptare. 

Prima parte subliniază acţiunile care 
atenuează emisiile de gaze cu efect de 
seră (GES), iar cea de-a doua enumeră 
acţiunile care susţin adaptarea la 
schimbările climatice. Cele două 
componente sunt împărţite, la rândul 
lor, în sectoare diferite şi obiective 
strategice, conform celor stabilite în 
Strategia 2016-2030. Un rezumat al 
informaţiilor relevante despre fiecare 
acţiune selectată include detalii despre 

tipul de acţiune (de ex., politică, 
investiţie, dezvoltarea capacităţii), datele 
de început şi de finalizare, instituţiile 
responsabile, indicatorii de rezultat 
propuşi, sursele de finanţare şi sumele 
de finanţare. Este de remarcat că 
sursele de finanțare și sumele estimate 
în Planul de Acțiune au fost propuse, 
discutate și validate de către agențiile 
guvernamentale relevante.
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O STRÂNSĂ LEGĂTURĂ 
CU STRATEGIA PRIVIND 
SCHIMBĂRILE CLIMATICE 
ŞI CREŞTEREA ECONOMICĂ 

BAZATĂ PE EMISII REDUSE DE 
CARBON STABILITĂ PENTRU 
PERIOADA 2016-2030

STABILIREA PRIORITĂŢILOR 
CU PRIVIRE LA ACŢIUNI   

RESPONSABILITĂŢI BINE 
DEFINITE 

FLEXIBILITATEA 

MONITORIZARE ȘI 
RAPORTARE

Planul de Acţiune a fost elaborat plecând 
de la priorităţile strategice menţionate 
în Strategia 2016-2030. Astfel, fiecare 
acţiune propusă în plan este corelată cu 
unul din obiectivele strategice pentru 
un anumit sector şi a fost selectată în 
funcţie de contribuţia adusă atingerii 
acelui obiectiv strategic specific. 

Planul de Acţiune prevede evaluarea 
priorităţilor cu privire la acţiuni în funcţie 
de analiza experţilor, privind intervalul 
de implementare – fiecare acţiune este 
definită pe termen scurt, mediu şi lung. 
De asemenea, s-a realizat şi o evaluare 
rapidă a beneficiilor nete (economice, 
de mediu şi sociale) şi a riscurilor de 
implementare (financiare, sociale, in-
stituţionale, tehnice şi tehnologice) 
pentru fiecare acţiune în vederea asi- 
gurării informaţiilor necesare pentru 
dezbateri şi preferinţele autorităţilor şi 
experţilor pentru stabilirea acţiunilor 
prioritare. Acest exercitiu nu a dictat 
selecţia actiunilor, majoritatea acţiuni- 
lor enumerate fiind deja incluse spre 
implementare în programele şi planurile 
sectoriale de către ministerele de re-
sort. Punctajul şi cadrul temporal 
oferă indicaţii cu privire la importanţa 
şi nevoia urgentă de implementare a 
acţiunii în vederea contribuirii la un 
anumit obiectiv strategic.

Planul de Acţiune stabileşte în mod clar 
ce instituţie (de ex., Ministerul, direcţia 
sau orice altă autoritate, organism) 
sau instituţii sunt responsabile pentru 
pregătirea şi implementarea fiecărei 
acţiuni. În acelaşi timp, fiecare acţiune 
primeşte şi o sursă sau surse de finanţare. 

Planurile de acţiune privind schimbările 
climatice ar trebui văzute ca documente 
care evoluează continuu, cu o flexibilitate 
integrată, pentru a se adapta noilor 
cercetări ce pot influenţa clima, noilor 
cunoştinţe cu privire la eficacitatea 
politicilor de răspuns şi noilor cerinţe 
privitoare la măsurile ce trebuie imple- 
mentate. Aceasta subliniază importanţa 
creării unei monitorizări şi evaluări frec- 
vente a acţiunilor implementate.

Monitorizarea şi evaluarea evoluţiei şi 
performanţelor acţiunilor implementate 
sunt esenţiale în vederea asigurării efi-
cacităţii, eficienţei şi echităţii acestora. 
De la bun început, monitorizarea şi 
evaluarea eficace necesită definirea 
evoluţiei şi a modului în care se măsoară 
performanţele. Drept urmare, fiecare 
acţiune din planul de acţiune include 
indicatorii propuşi pentru a ajuta 
Guvernul să monitorizeze evoluţia im-
plementării. 
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PRINCIPII ŞI 
PROCESE
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Elaborarea Planului de Acţiune s-a întemeiat pe mai multe principii şi procese-cheie 
care îi asigură relevanţa şi caracterul inclusiv.

RELEVANŢA SCHIMBĂRILOR 
CLIMATICE ŞI 
COMPATIBILITATEA CU 
OBIECTIVELE ŞI ŢINTELE 
INTERNAŢIONALE 

UN PROCES 
PARTICIPATIV

Toate acţiunile menţionate în Planul 
de Acţiune au fost selectate în funcţie 
de relevanţa lor legată de schimbările 
climatice. Planul a fost elaborat în baza 
unui proces iterativ de identificare, veri-
ficare şi selectare a acţiunilor. Acest 
proces a inclus analiza sectoarelor 
individuale, analiza strategiilor şi pro-
gramelor sectoriale existente, precum 
şi rezultatul consultărilor frecvente cu 
autorităţile relevante. Acţiunile propuse 
au provenit din mai multe surse, în special 
din Programele Operaţionale UE pentru 
perioada 2014-2020, şase evaluări rapide 
sectoriale realizate de Banca Mondială şi 
o selecţie de strategii naţionale. Drept 
urmare, activităţile prevăzute Planul de 
Acţiune sunt compatibile cu schimbările 
climatice şi conforme cu obiectivele UE 
(obiectivele tematice definite în Acordul 
de Parteneriat dintre Comisia Europeană 
şi România) şi cu ţintele UE (convenite în 
pachetele climat şi energie pentru 2020 
şi 2030).

Participarea factorilor interesaţi relevanţi 
la elaborarea Planului de Acţiune a 
fost un principiu de bază, astfel că o 
componentă-cheie a procesului a constat 
într-o serie de consultări bilaterale şi 
multilaterale cu autorităţile şi instituţiile 
relevante. În plus, atât contribuţiile 
aduse Strategiei, cât şi Planului de 
Acţiune însuşi au fost analizate şi dis-
cutate în timpul procesului privind Eva-
luarea Strategică de Mediu (Strategic 
Environmental Assessment - SEA) pen-
tru Strategie şi Planul de Acţiune. În peri- 
oada iulie-septembrie 2015, au avut 
loc cinci întâlniri ale grupurilor de lucru 
SEA, implicând şaisprezece ministere sau 
agenţii naţionale, pentru a dezbate şi a 
modifica obiectivele şi acţiunile propuse. 
Ulterior, acţiunile au primit şi avizul 
autorităţilor, iar dezbaterea publică ce a 
durat până la mijlocul lunii noiembrie a 
încheiat cu succes procesul consultărilor. 
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INFORMAŢII 
GENERALE
Guvernul României, cu sprijinul financiar 
din partea Uniunii Europene (UE) şi prin 
asistenţa tehnică acordată de Banca 
Mondială, a implementat un program 
dedicat schimbărilor climatice care a 
contribuit la elaborarea unei Strategii 
naţionale cuprinzătoare cu privire 
la schimbările climatice şi o creştere 
economică bazată pe emisii reduse de 
carbon pentru perioada 2016-2030, 
împreună cu Planul Național de Acțiune 
privind Schimbările Climatice 2016-
2020. 

În mod complementar cu noua Strategie 
pentru 2016-2030, Planul de Acțiune 
ajută Guvernul României să identifice 
şi să programeze activităţile specifice 
cu privire la schimbările climatice 
între 2016 şi 2020, contribuind astfel 
la operaționalizarea şi implementarea 
strategiei. Planul de Acţiune trasează 
acţiuni-cheie ce sprijină atingerea obiec- 
tivelor strategice identificate în Strategie.
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