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Obiectivul general al Programului RO-Mediu

Supported by the people of Iceland, Liechtenstein

and Norway, through the EEA Grants

✓ să contribuie la îmbunătățirea stării mediului în ecosisteme sprijinite – cca. 3 500 000 euro

(3 541 276 euro)

✓ să reducă efectele negative ale poluării și ale altor activități umane – cca. 5 000 000 euro

(11 774 196 euro)

✓ să atenueze și să reducă vulnerabilitatea la schimbările climatice – cca. 1 000 000 euro

(1 809 260 euro)

✓ să îmbunătăţească instrumentele de informare geografică                        cca. 5 000 000 euro

pentru factorii de decizie (LAKI III)- Proiect predefinit

✓ Buget total RO-Mediu: cca 23 000 000 euro – contractat 96%



Obiectivele specifice ale Programului RO-Mediu

Supported by the people of Iceland, Liechtenstein

and Norway, through the EEA Grants

✓ Îmbunătățirea stării ecologice a habitatelor sprijinite;

✓ Îmbunătățirea capacității de gestionare și abordare a riscurilor pentru reducerea depozitelor 

de deșeuri municipale temporare contaminate);

✓ Creșterea capacității (la nivel local) de atenuare și adaptare la schimbările climatice;

✓ Îmbunătățirea instrumentelor de informare geografică pentru factorii de decizie;

✓ Consolidarea colaborării între entitățile de stat beneficiare și donatoare implicate în program.



Supported by the people of Iceland, Liechtenstein

and Norway, through the EEA Grants

Proiecte Scheme de Granturi Mici – in implementare 
Nr Denumire proiect Promotor Partener Buget

Lei/Euro

1 Creșterea capacității de atenuare și adaptare la 

schimbările climatice a municipiului Alba- Iulia

Primăria Municipiului 

Alba Iulia 
PARTENER - ALEA (RO)

607.938,00 

122.820,72

2 Elaborarea planului de atenuare și adaptare la 

schimbările climatice al municipiului Câmpulung

Primăria Municipiului 

Câmpulung 

PARTENER 1 – Univ. Bucuresti;

PARTENER 2 - Liechtenstein Institute

612.785,00 

123.800,00

3 Elaborarea Planului de atenuare și adaptare la 

schimbări climatice în județul Prahova
Consiliul Județean Prahova 

PARTENER 1 - Primăria Municipiului Ploiești; 

PARTENER 2 – Univ. Politehnica București; 

PARTENER 3 - University of Island

605.000,00 

122.227,16

4
Bistrița – Oraș Rezilient la Schimbările Climatice

Primăria Municipiului 

Bistrița
-

593.156,47

119.834,43 

5 Schimbările climatice - Plan de actiuni pentru

atenuare și măsurile necesare pentru adaptare în

judetul Sibiu

Consiliul Județean Sibiu PARTENER 1 – Univ. Babeș-Bolyai
609.197,70 

123.075,22

6 Elaborarea planului de atenuare și prevenire a 

schimbărilor climatice în municipiul Miercurea Ciuc

Primăria Municipiului

Miercurea Ciuc
-

537.761,00 

108,642.98

7 “Elaborarea Planului de acțiune pentru energie

durabilă a Municipiului Drobeta Turnu Severin și a 

Planului de acțiune pentru mediu la nivelul județului

Mehedinți (MĂSURI DE MEDIU DROBETA-MEHEDINȚI)”

Primăria Municipiului 

Drobeta Turnu Severin 
PARTENER 1 - Consiliul Județean Mehedinți

608.047,46 

122.852,76

8 Elaborarea planurilor de atenuare și adaptare la 

schimbările climatice în Municipiul Câmpina

Primăria Municipiului 

Câmpina 

PARTENER 1 – Univ. Politehnica București                        

PARTENER 2 - University of Island

608.522,00 

122.948,64



Supported by the people of Iceland, Liechtenstein

and Norway, through the EEA Grants

Proiecte Scheme de Granturi Mici 

Nr Denumire proiect Promotor Partener Buget

Lei/Euro

1 Elaborarea planului de atenuare și adaptare la 

schimbările climatice în municipiul Satu Mare

Primăria Municipiului

Satu Mare

Institutul Național de Cercetare 

Dezvoltare pentru Protecția 

Mediului București

584.832,00

120.000

2
Elaborarea planului de atenuare și adaptare la 

schimbările climatice în municipiul Tulcea

Primăria Municipiului

Tulcea

Institutul Național de Cercetare 

Dezvoltare pentru Protecția 

Mediului București

584.832,00

120.000

3
Moreni în acțiune pentru climă

Primăria Municipiului

Moreni
-

603.952,63

123.923,31

4 Elaborarea planului de atenuare și adaptare la 

schimbările climatice în municipiul Adjud

Primăria Municipiului

Adjud
-

609.200,00

125.000

5 Elaborarea planului de atenuare și adaptare la 

schimbările climatice în municipiul Pitesti

Primăria Municipiului

Pitești
-

609.200,00

125.000

6 Green Oltenița- Elaborarea planului de atenuare și

adaptare la schimbările climatice în municipiul Oltenița

Primăria Municipiului

Oltenița
-

569.440,00

116.842

7 Elaborarea planului de atenuare și adaptare la 

schimbările climatice în municipiul Onești

Primăria Municipiului

Onești
-

584.832

120.000



Schimbările climatice: Plan de 
actiuni pentru atenuare și măsurile

necesare pentru adaptare

Județul SIBIU

VERDE ȘI REZILIENT Partener proiect



Proiect implementat de 

Consiliul Județean Sibiu în parteneriat cu Universitatea Babeș-Bolyai 

din Cluj-Napoca

Finanțat prin

Programul “Mediu, adaptare la schimbările climatice și ecosisteme” –

RO-Mediu, prin Mecanismul Financiar al Spațiului Economic European 

(SEE) 2014-2021.

Valoare
609 198 RON / 123 075 EURO



OBIECTIVELE PROIECTULUI

Elaborarea planurilor de acţiune pentru atenuare şi

adaptare la schimbările climatice pentru municipiile Sibiu

(atenuare) şi Mediaş (atenuare şi adaptare)

Principal

• elaborarea a două studii pentru schimbările climatice pentru

municipalităţile Sibiu şi Mediaș din județul Sibiu pentru a

sprijini și îmbunătăți rezistența și capacitatea de adaptare la

acestea;

• actualizarea Strategiei privind adaptarea la schimbările

climatice în Municipiul Sibiu;

• creșterea gradului de conştientizare asupra impactului

schimbărilor climatice, evaluarea răspunsurilor adecvate la

nivel sectorial și inter-sectorial;

• elaborarea planului de măsuri de atenuare și adaptare la

schimbările climatice pentru cele două municipalităţi.

Specifice



Elaborarea unor studii

climatice la nivelul 

municipiilor Mediaş şi Sibiu 

Date istorice gridate:
• Date zilnice de temperaturi medii și extreme (maximă și minimă);
• Date zilnice de precipitații;
• Rezoluție spațială: 1 km ;
• Perioada: 1961-2020;
• Furnizor de date: Administrația Națională de Meteorologie (www.meteoromania.ro).

Date zilnice modelate:
• Date zilnice de temperaturi medii și extreme (maximă și minimă);
• Date zilnice de precipitații;
• Un ansamblu de 10 modele climatice regionale (RCMs)
• Rezoluție spațială: 11 km ;
• Perioada: 2021-2050;
• Furnizor de date: Euro-CORDEX (www.meteoromania.ro).

Imagini satelitare:
• Imagini satelitare prelevate de misiunile LANDSAT (5, 7, 8);
• Rezoluție spațială: 30 m;
• Perioada: 1988-2021;
• Furnizor de date: United States Geological Survey (www.usgs.gov).

Toate datele au fost furnizate gratuit.

http://www.meteoromania.ro/
http://www.meteoromania.ro/
http://www.usgs.gov/


• 41 indicatori de temperaturi și precipitații extreme recomandați de 
WMO:

• 31 indicatori de temperatură:
• 13 indicatori de temperaturi extreme calde;

• 13 indicatori de temperaturi extreme reci;

• 4 indicatori de variabilitate și temperatura medie. 

• 11 indicatori de precipitații extreme:
• 4 indicatori de frecvență;

• 7 indicatori de intensitate. 

Elaborarea unor studii 

climatice la nivelul 

municipiilor Mediaş şi Sibiu 



Percepţia şi creşterea gradului de 

conștientizare a cetățenilor din zonele

vizate în proiect asupra schimbărilor

climatice şi a impactului acestora

• Un chestionar realizat special pentru acest studiu
• 28 întrebări: 

• 21 întrebări de conținut;
• 7 întrebări demografice;

• Procedură: online;

• Rezultat: 500 respondenți:
• 155 din Mediaș;
• 345 din Sibiu;

• Perioadă de prelevare a datelor: 7-21 februarie 2022



CONCLUZII

• Nivel relativ ridicat de cunoștințe despre conceptul schimbărilor climatice;

• Necesitatea instruirii ulterioare a populației (cauze, impact etc.) prin campanii specifice;

• Disponibilitate mare a populației pentru a ajuta ca voluntari în timpul evenimentelor
extreme;

• Necesitatea instruirii voluntarilor;

• Disponibilitate ridicată a cetățenilor pentru a acționa în vederea adaptării și atenuării
schimbărilor climatice;

• Necesitatea creșterii nivelului de încredere în concetăţeni;

• Creșterea gradului de conștientizare asupra rolului comunităților mici (străzi/cartiere) în
acțiunile de intervenție în timpul și după producerea evenimentelor de vreme extreme;

• Îmbunătățirea sistemului de avertizare timpurie;

• Așteptări mari din partea autorităților publice locale pentru intervenții în situații critice
asociate impactului schimbărilor climatice.

Percepţia şi

creşterea gradului

de conștientizare a 

cetățenilor din 

zonele vizate în

proiect asupra

schimbărilor

climatice şi a 

impactului acestora



Bune cunoștințe 

ale conceptului
• Populație cu un 

comportament pro- activ;

• Disponibilitate pentru 

implicare.

Probabilitate mare de 

acțiuni de succes pentru 

autoritățile locale

Conștientizarea 

pericolelor

Așteptări ridicate 

de la autorități

Percepţia şi

creşterea gradului

de conștientizare a 

cetățenilor din 

zonele vizate în

proiect asupra

schimbărilor

climatice şi a 

impactului acestora



Ierarhizarea sectoarelor vulnerabile în Municipiu Mediaş

Identificarea și prioritizarea 

sectoarelor cele mai vulnerabile 

la schimbările climatice în 

municipiul Mediaș



Propuneri de măsuri pentru 

Planul de acțiune pentru 

atenuarea și adaptarea la 

schimbările climatice la 

nivelul municipiului Mediaș și

pentru Planul de acțiune

pentru atenuarea schimbărilor

climatice la nivelul

municipiului Sibiu

1. Măsuri operaționale pentru asigurarea neutralității climatice până în

2050 în municipiul Sibiu/Mediaș

➢ 96 acțiuni propuse pentru Sibiu 

➢ 58 acțiuni propuse pentru Mediaş

2. Măsuri operaționale pentru îmbunătățirea capacității de adaptare la 

schimbările climatice a municipiului Sibiu/Mediaş

3. Colectarea bazei de date necesare pentru monitorizarea atenuării și

adaptării la schimbările climatice în municipiul Sibiu/Mediaș

4. Conștientizarea publicului, responsabilitatea sporită și sprijinirea măsurilor

de atenuare și adaptare la schimbările climatice în Sibiu/Mediaş

5. Consolidarea capacității administrative și de management pentru atenuarea și

adaptarea la schimbările climatice

6. Cooperare pentru îmbunătățirea eficienței atenuării și adaptării la schimbările

climatice



Strategiile şi planurile de 

acţiune pentru atenuarea şi 

adaptare la schimbări 

climatice 

Cele două documente sunt 
înaintate consiliilor locale pentru 

aprobare prin HCL



Realizarea unui Ghid de bune 

practici și conștientizare 

privind atenuarea și adaptarea 

la schimbări climatice a 

județului Sibiu

Ghidul este finalizat şi în curs de 
tipărire



PROMOTORUL PROIECTULUI:

PRIMĂRIA CÂMPULUNG

PARTENER 1:

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Facultatea de Geografie

PARTENER 2:

LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR 
STRATEGIC DEVELOPMENT

ELABORAREA PLANULUI 
DE ATENUARE ȘI 
ADAPTARE LA SCHIMBĂRI 
CLIMATICE AL 
MUNICIPIULUI 
CÂMPULUNG

Bugetul proiectului 125.000 euro



PROMOTORUL PROIECTULUI:

PRIMĂRIA CÂMPULUNG

PARTENER 1:

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
Facultatea de Geografie

PARTENER 2:

LIECHTENSTEIN INSTITUTE FOR 
STRATEGIC DEVELOPMENT

Valoarea proiectului: 125 000 EURO 

Proiect implementat de:



OBIECTIVELE PROIECTULUI

IDENTIFICAREA PROVOCĂRILOR ACTUALE DE MEDIU PRIN ANALIZE ȘI
STUDII ALE CĂROR REZULTATE SĂ FIE UTILIZABILE ÎN CADRUL

PROCESULUI DECIZIONAL

ELABORAREA DE STRATEGII ȘI PLANURI DE MĂSURI DE ATENUARE ȘI 
ADAPTARE LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE

1

2



IDENTIFICAREA PROVOCĂRILOR ACTUALE DE MEDIU PRIN ANALIZE ȘI STUDII ALE CĂROR
REZULTATE SĂ FIE UTILIZABILE ÎN CADRUL PROCESULUI DECIZIONAL

1

▪ Studiu de analiză a frecvenței, intensității și impactului fenomenelor climatice extreme;
▪ Studiu pentru condițiile climatice actuale și proiectate;
▪ Studiu asupra zonelor cu risc ridicat la schimbările climatice;
▪ Studiu de analiză a impactului fenomenelor climatice extreme din punct de vedere al apelor pluviale;
▪ Studiu de evaluare a impactului schimbărilor climatice asupra stării de sănătate a populației și locuirii;
▪ Studiu cu inventarul principalilor generatori de emisii de gaze cu efect de seră;
▪ Studiu de evaluare a spațiilor naturale și seminaturale cu rol critic de stocare a gazelor cu efect de seră 

la nivel local și regional;
▪ Studiu privind eficiența implementării unor “grădini de buzunar” în interiorul “cvartetelor” de locuințe 

colective;

Studii realizate în colaborare cu Universitatea din București, LISD sau de Administrația Națională de 
Meteorologie ori S.C. ACANT ARHI-FORM SUPPORT S.R.L.



ELABORAREA DE STRATEGII ȘI PLANURI DE MĂSURI DE ATENUARE ȘI ADAPTARE LA 
SCHIMBĂRILE CLIMATICE2

▪ Stabilirea principiilor și obiectivelor specifice ale planului;

▪ Delimitarea principalelor provocări generate de schimbările climatice ce trebuie adaptate 
prin plan;

▪ S-au luat în calcul dimensiunea problemelor de mediu, impactul asupra sănătății populației și 
a diferitelor ramuri economice, dar și dimensiunea costurilor și a beneficiilor sociale, 
ecologice și economice.

▪ S-au discutat și delimitat acțiuni concrete pentru atenuarea și adaptarea la schimbări 
climatice, având în vedere toate provocările evidențiate anterior pentru teritoriul 
municipiului Câmpulung



Supported by the people of Iceland, Liechtenstein

and Norway, through the EEA Grants
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Vă mulțumesc pentru atenție


