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               Cabinet Secretar de Stat 

  Nr. DGEICPSC / 94531 / 23.08.2022 

 

Decizia etapei de încadrare  

pentru Strategia Națională privind Adaptarea la Schimbările Climatice pentru perioada 

2022 – 2030 cu perspectiva anului 2050 și Planul Național de Acțiune pentru 

implementarea Strategiei Naționale privind Adaptarea la Schimbările Climatice 

Nr............din …………08.2022 

 

 Ca urmare a notificării nr. 94531/15.06.2022 transmise de Serviciul Strategii și Raportare 
în Domeniul Climei din cadrul Direcției Generale Evaluare Impact, Controlul Poluării și 
Schimbări Climatice - Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor cu privire la elaborarea primei 
versiuni a Strategiei Naționale privind Adaptarea la Schimbările Climatice pentru perioada 
2022 – 2030 cu perspectiva anului 2050 și a Planului Național de Acțiune pentru 
implementarea Strategiei Naționale privind Adaptarea la Schimbările Climatice, înregistrată 
la Serviciul Evaluare Impact din cadrul DGEICPSC – MMAP în data de 15.06.2022, a analizării 
documentației depuse, a punerii la dispoziția publicului spre consultare la adresa 
http://www.mmediu.ro/categorie/strategia-nationala-privind-adaptarea-la-schimbarile-
climatice-pentru-perioada-2022-2030/419 și a consultărilor din cadrul Comitetului Special 
Constituit din data de 10 august 2022,  
 în baza art. 9 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția 
mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și 
completările ulterioare, art. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, cu modificările și completările 
ulterioare, și H.G. nr. 1076/2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de 
mediu pentru planuri şi programe, 
  
 Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor decide: Strategia Națională privind Adaptarea 
la Schimbările Climatice pentru perioada 2022 – 2030 cu perspectiva anului 2050 și 
Planul Național de Acțiune pentru implementarea Strategiei Naționale privind 
Adaptarea la Schimbările Climatice nu necesită evaluare de mediu şi urmează a fi supuse 
procedurii de adoptare fără aviz de mediu. 
 

Motivele care au stat la baza prezentei decizii sunt următoarele: 

1. Caracteristicile strategiei și planului de acțiune : 

Obiectivul general al SNASC îl constituie îmbunătățirea capacității de adaptare și creștere a 

rezilienței sistemelor socio-economice și naturale la efectele schimbărilor climatice, pe 

diferite areale și intervale de timp. SNASC asigură continuitatea și coerența cu componenta 

de adaptare din cadrul “Strategiei naționale privind schimbările climatice și creșterea 

economică bazată pe emisii reduse de carbon pentru perioada 2016–2030” aprobată prin HG 

nr. 739 din 2016. În același timp, SNASC vizează dezvoltarea sectorială în concordanță cu 

principiile Noii Strategii a UE privind adaptarea la schimbările climatice, respectiv adaptarea 

inteligentă, rapidă, sistemică și conectată la scara globală de acțiune. 

http://www.mmediu.ro/categorie/strategia-nationala-privind-adaptarea-la-schimbarile-climatice-pentru-perioada-2022-2030/419
http://www.mmediu.ro/categorie/strategia-nationala-privind-adaptarea-la-schimbarile-climatice-pentru-perioada-2022-2030/419
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SNASC și PNASC identifică legături orizontale și sinergii cu următoarele documente strategice 

naționale: (1) Strategia Națională pentru Dezvoltarea Durabilă a României 2030 (SNDDR), (2) 

Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), (3) Planul Naţional de Management al 

Riscurilor de Dezastre (PNMRD), (4) Planul Național Integrat în domeniul Energiei și 

Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC). 

SNASC și PNASC reprezintă documente strategice de programare care acoperă domeniile (1) 

Resurse de apă, (2) Păduri, (3) Biodiversitate și servicii ecosistemice, (4) Populație, sănătate 

publică și calitatea aerului, (5) Educație și conștientizare, (6) Patrimoniu cultural, (7) Sisteme 

urbane, (8) Agricultură și dezvoltare rurală, (9) Energie, (10) Transporturi, (11) Turism și 

activități recreative, (12) Industrie și (13) Asigurări. Fiecare dintre cele 13 Obiective 

strategice sectoriale cuprinde un număr de obiective specifice după cum urmează: 

1. Obiective strategice – Adaptarea sectorului Resurse de Apă la schimbările climatice  
OS.1.1 Reducerea riscului de deficit cu privire la resursele de apă  
OS.1.2 Reducerea riscului de inundații  
OS.1.3. Creşterea gradului de siguranţă a barajelor şi digurilor  

2. Obiective strategice – Adaptarea Pădurilor și a sectorului forestier la schimbările 
climatice  
OS.2.1 Adaptarea pădurilor și a sectorului forestier sub impactul schimbărilor climatice, 
inclusiv prin management sustenabil al resurselor forestiere, controlul dezastrelor și al altor 
situații de urgență generate de factori de risc specifici și creșterea rezilienței pădurilor  
OS.2.2 Extinderea suprafeţelor împădurite  
OS.2.3 Stimularea bioeconomiei forestiere în limitele durabilității și sprijinirea funcțiilor 
socioeconomice ale pădurilor  şi  a produselor forestiere cu durată lungă de viață  
OS.2.4 Adaptarea practicilor de regenerare / refacere a pădurilor la necesitățile impuse de 
schimbările climatice  
OS.2.5 Minimizarea riscului schimbărilor climatice cu privire la pădure și prin intermediul 
pădurilor 

3. Obiective strategice – Adaptarea sectorului Biodiversitate la schimbările climatice  
OS.3.1 Îmbunătățirea și diseminarea cunoașterii în domeniul biodiversității și al schimbărilor 
climatice și promovarea rolului și contribuției biodiversității în adaptarea la schimbările 
climatice  
OS.3.2 Sprijinirea conservării, refacerii și consolidării continuității și conectivității habitatelor 
și rețelelor ecologice, mizând pe infrastructura verde-albastră și pe infrastructurile 
agroecologice  
OS.3.3 Sprijinirea/promovarea utilizării celor mai bune practici agricole, piscicultură, 
acvacultură și management forestier  
OS.3.4 Sprijinirea dezvoltării unei rețele coerente, conectate și reprezentative de arii 
protejate care implementează managementul adaptiv  
OS.3.5 Identificarea și dezvoltarea instrumentelor contractuale, funciare, de reglementare și 
financiare pentru a face activitățile umane compatibile cu biodiversitatea în contextul 
adaptării la schimbările climatice  
OS.3.6 Integrarea problemelor legate de reziliența ecosistemelor (corelat cu disponibilitatea 
apei), în toate politicile publice relevante și schemele sectoriale ale activităților economice  

4. Obiective strategice – Adaptarea sectorului Populație, sănătate publică și calitatea 
aerului la schimbările climatice  
OS.4.1 Înființarea Observatorului Național pentru Climă și Sănătate în cadrul platformei Ro-
ADAPT pentru inventarierea, monitorizarea și cuantificarea riscurilor climatice asupra 
sănătății publice, selectarea soluțiilor de adaptare și evaluarea impactului punerii lor în 
practică  
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OS.4.2 Realizarea unui cadru armonizat cu cel european și internațional, care să asigure 
reziliența la riscurile climatice transfrontaliere ce pot afecta populația, sistemul de sănătate 
și calitatea aerului  
OS.4.3. Protejarea sănătății cetățenilor față de impacturile calamităților, prin consolidarea 
sistemului național de management al situațiilor de urgență și conectarea acestuia cu 
Observatorul Climă și Sănătate din cadrul Ro-ADAPT și cu alte platforme relevante  

5. Obiective strategice – Adaptarea sectorului Educație și conștientizare la schimbările 
climatice  
OS.5.1 Creşterea gradului de informare şi conştientizare a populației cu privire la impactul 
schimbărilor climatice şi adaptarea la acestea  
OS.5.2 Îmbunătăţirea gradului de educare a cetățenilor privind adaptarea la schimbările 
climatice  
OS.5.3 Implicarea activă a cetățenilor în procesul de adaptare la schimbările climatice, 
inclusiv în luarea deciziilor relevante  
OS.5.4 Promovarea cercetării și inovării științifice legate de adaptarea la schimbările 
climatice  

6. Obiective strategice – Adaptarea sectorului Patrimoniu cultural la schimbările climatice  
OS.6.1 Monitorizarea climatică de detaliu, sistematică și relevantă a patrimoniului cultural  
OS.6.2 Protejarea patrimoniului cultural față de impactul conjugat al schimbărilor climatice, 
riscurilor asociate și poluării la nivel local  
OS.6.3 Elaborarea unui plan național de management integrat al patrimoniului cultural în 
relație cu impactul schimbărilor climatice  

7. Obiective strategice – Adaptarea sectorului Sisteme urbane la schimbările climatice  
OS.7.1 Oraşe reziliente climatic  
OS.7.2 Îmbunătățirea codurilor şi normelor existente în domeniul construcţiilor sau a altor 
coduri sau norme relevante pentru domeniu, pentru a crește reziliența la efectele 
evenimentelor climatice extreme  
OS.7.3 Adaptarea planurilor de analiză și acoperire a riscurilor și a planurilor de apărare în 
cazul situațiilor de urgență specifice la schimbările climatice  
OS.7.4 Dezvoltarea/implementarea de programe de educație, cercetare, informare şi 
conştientizare a populaţiei  

8. Obiective strategice – Adaptarea sectorului Agricultură și dezvoltare rurală la 
schimbările climatice  
OS.8.1 Dezvoltarea unei strategii de adaptare în agricultură    
OS.8.2  Realizarea unui management eficient al terenurilor agricole  
OS.8.3 Perfecționarea nivelului de cunoaştere a domeniului agricol şi a legăturii cu 
schimbările climatice  
OS.8.4 Creșterea gradului de conștientizare cu privire la managementul riscului și al accesului 
la instrumente de gestionare a riscului  

9. Obiective strategice – Adaptarea sectorului Energie la schimbările climatice  
OS.9.1 Creșterea rezilienței sectorului energetic  
OS.9.2 Creșterea rezilienței sectorului de încălzire și răcire  
OS.9.3 Dezvoltarea de programe de educare, informare şi conştientizare în vederea creșterii 
rezilienței în domeniul energiei  
OS.9.4 Stabilirea infrastructurii critice în sistemele energetice și implementarea măsurilor 
pentru a face față impacturilor evenimentelor extreme  

10. Obiective strategice – Adaptarea sectorului Transporturi la schimbările climatice  
OS.10.1 Consolidarea infrastructurii terestre (rutieră, urbană, feroviară)  
OS.10.2 Consolidarea infrastructurii de transport aerian  
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OS.10.3 Consolidarea infrastructurii de transport naval  
OS.10.4 Evaluarea vulnerabilității sectorului transporturi  
OS.10.5 Integrarea considerentelor privind schimbările climatice în procesele de planificare și 
luare a deciziilor  

11. Obiective strategice – Adaptarea sectorului Turism și activități recreative la 
schimbările climatice  
OS.11.1 Protecţia şi extinderea zonelor recreative naturale în oraşe şi în împrejurimile 
acestora  
OS.11.2 Dezvoltarea destinaţiilor turistice mai puţin dependente de schimbările climatice  
OS.11.3 Planificarea pe termen lung în cazul staţiunilor montane ecologice sezoniere  
OS.11.4 Adaptarea şi protejarea infrastructurii turismului de litoral la schimbările climatice  
OS.11.5 Politici, planificare şi educație pe termen lung în vederea adaptării sectorului la 
schimbările climatice  
OS.11.6 Adaptarea furnizorilor de servicii turistice la schimbările climatice  
OS.11.7 Schimbări în management sau comportament din partea personalului angajat în 
turism și din partea turiștilor  

12. Obiective strategice – Adaptarea sectorului Industrie la schimbările climatice  
OS.12.1 Conștientizarea riscurilor climatice pentru industrie și servicii și formularea 
strategiilor de adaptare la nivel de ecosistem industrial și a planurilor de afaceri, adaptare la 
nivel de afacere/ companie  
OS.12.2 Reducerea consumului specific de energie al consumatorilor industriali și creșterea 
rezilienței energetice  
OS.12.3 Politici și planificare pe termen lung în vederea adaptării la schimbările climatice  
OS.12.4 Reducerea riscurilor în lanțul de aprovizionare și distribuție în sprijinul economiei 
circulare  
OS.12.5 Susținerea utilizării sporite a asigurărilor pentru pierderi industriale cauzate de 
evenimente extreme și schimbări climatice  

13. Obiective strategice – Adaptarea sectorului Asigurări la schimbările climatice  
OS.13.1 Creşterea utilizării şi accesului la produsele de asigurare împotriva evenimentelor 
extreme asociate cu schimbările climatice  
OS.13.2 Creşterea capacităţii instituţionale a sectorului de asigurări în vederea dezvoltării de 
produse de asigurare destinate adaptării la schimbările climatice specifice tuturor sectoarelor 
de activitate  
 
2. Aspecte de mediu relevante: 
 
- SNASC / PNASC includ o serie de măsuri și acțiuni care vizează mai multe domenii de 
activitate (gospodărirea apei, agricultură, silvicultură, transport, energie, ș.a), domenii 
pentru care au fost elaborate documente de planificare aflate în procedura de evaluare de 
mediu;  
- SNASC / PNASC analizate nu conțin un ansamblu semnificativ de criterii și de modalități 
pentru autorizarea și pentru punerea în aplicare a unuia sau mai multor proiecte care ar 
putea avea efecte semnificative asupra mediului și nu asigură resursele necesare pentru 
implementarea proiectelor; 
- SNASC / PNASC nu vor avea impact negativ semnificativ asupra integrității ariilor naturale 
protejate; 
- SNASC / PNASC nu generează probleme de mediu cu impact negativ semnificativ;  

- SNASC / PNASC contribuie direct la integrarea consideraţiilor de mediu, din perspectiva 

promovării dezvoltării durabile, a sectoarelor vizate, facilitând creșterea rezilienței climatice 

și adaptarea la efectele schimbărilor climatice în cadrul sectoarelor respective și în societate, 

în general  
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- SNASC / PNASC este relevant pentru implementarea Acordului de la Paris și a politicilor 

publice adoptate la nivel european (Pactul Ecologic European) precum și a Agendei 2030 si a 

Cadrului Sendai, contribuind și la îndeplinirea obligațiilor de raportare ale României sub 

Acordul de la Paris și Regulamentul 2018/1999 privind Guvernanța Energetică și Acțiunea 

Climatică.  

 
3. Informarea și consultarea publicului 
Elaborarea primei versiuni a documentelor menționate au fost anunțate în mass-media prin 
două anunțuri în Ziarul Jurnalul din 19 și 22 iulie 2022 și pe pagina de internet MMAP. 
 
Prezenta decizie poate fi contestată în conformitate cu prevederile Legii contenciosului 
administrativ nr. 554/2004, cu modificările și completările ulterioare. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


