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1 Platforma Climate-ADAPT 

Proprietar Direcția Generală Politici Climatice a Comisiei Europene (DG CLIMA) 
Agenția Europeană de Mediu (AEM) 

URL https://climate-adapt.eea.europa.eu/ 

Tipul siteului Portal servicii publice   

Disponibil în Engleză 

Resurse puse la 
dispoziție 

Informații despre politici, ghiduri, instrumente, studii de caz, opțiuni de 
adaptare, schimb de cunoștințe colegial (peer-to-peer), indicatori ai 
schimbărilor climatice, indicatori de adaptare 

Regiune  Europa  

Sectoare și 
domenii  

Agricultură, Biodiversitate, Construcții, Zone de coastă, Reducerea 
riscului de dezastre, Abordări bazate pe ecosisteme, Energie, Finanțe, 
Silvicultură, Sănătate, Domeniul maritim și pescuitul, Dezvoltare urbană, 
Transport, Managementul apei 

Accesul la 
platformă 

Conținutul site-ului este accesibil publicului larg. Înregistrarea pe 
platformă este necesară pentru furnizorii de conținut 

Comercial Nu 

Lansat 2012 

Licență de 
conținut 

Open access 

 
Platforma europeană pentru adaptarea la schimbările climatice Climate-ADAPT este o 
platformă online, accesibilă publicului larg, care cuprinde informații tematice. Scopul său este 
de a sprijini factorii de decizie politică la nivelul UE, dar și la nivel național, regional și local, în 
elaborarea politicilor de adaptare la schimbările climatice și în punerea în aplicare a acestor 
măsuri de adaptare. Climate-ADAPT este parte integrantă a site-ului Agenției Europene de 
Mediu. 

2 Descriere 
Platforma europeană pentru adaptarea la schimbările climatice Climate-ADAPT a fost lansată 
în martie 2012 ca urmare a unui parteneriat între Direcția Generală Politici Climatice a Comisiei 
Europene (DG CLIMA) și Agenția Europeană de Mediu (AEM). Platforma este întreținută de AEM 
cu sprijinul Centrului Tematic European pentru Efectele Schimbărilor Climatice, Vulnerabilitate 
și Adaptare (ETC/CCA). 
 
Ca platformă de informații privind adaptarea, Climate-ADAPT combină date și indicatori 
climatici, informații cu privire la politici și recomandări, instrumente și studii de caz, care ajută 
factorii de decizie să evalueze impactul, vulnerabilitățile și riscurile, și să se adapteze la 
schimbările climatice. Climate-ADAPT este o platformă de referință care servește drept "prim 
punct de contact" în Europa pentru informații privind adaptarea la schimbările climatice, 
accentul fiind pus pe spațiul european. Conținutul este furnizat în limba engleză, iar linkurile 
direcționează utilizatorii către resurse în limba engleză, precum și către surse externe de 
informații.  

https://ec.europa.eu/info/departments/climate-action_ro
https://www.eea.europa.eu/ro
https://climate-adapt.eea.europa.eu/
https://en.wikipedia.org/wiki/Web_portal
https://ro.wikipedia.org/wiki/Serviciu_public
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Environment_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Environment_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/Directorate-General_for_Climate_Action
https://en.wikipedia.org/wiki/European_Environment_Agency
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Între 1 iulie și 31 decembrie 2020, platforma a avut o medie de 5 390 de accesări pe săptămână 
(într-o singură sesiune de navigare) și o medie de 15 824 de vizualizări de pagină pe săptămână 
(numărul de vizualizări sau re-încărcări ale paginilor unui website într-o perioadă de timp 
determinată).  În 31 decembrie 2020, baza de date cuprindea în total 2 254 deelemente. 
Majoritatea elementelor disponibile pe Climate-ADAPT sunt publicații și rapoarte, urmate de 
proiecte de cercetare și de portaluri de informare. 
 
Cele mai vizitate secțiuni ale platformei sunt "Rapoarte de țară", "Politici UE", "Baza de date" 
(incluzând rapoarte, instrumente, ghiduri etc.), "Instrumentar pentru adaptare" și "Studii de 
caz". 
 
Cea mai recentă Strategie de Adaptare a Uniunii Europene (UE) - publicată în 2021 de Comisia 
Europeană (CE) - recunoaște că "platforma Climate-ADAPT a devenit o referință cheie pentru 
cunoștințele privind adaptarea". Strategia îndeamnă toate părțile interesate din cadrul societății 
și toate autoritățile la toate nivelurile, atât în interiorul cât și în afara UE, să intervină și să lucreze 
pentru o Europă rezilientă la schimbările climatice până în anul 2050. Strategia atrage atenția 
asupra necesității de a îmbunătăți cunoștințele privind impactul climatic, de a dezvolta soluții de 
adaptare, de a intensifica planificarea măsurilor și evaluarea riscurilor, și de a accelera acțiunile 
de adaptare la nivel global. Strategia menționează planurile Comisiei Europene pe de o parte de 
a ”actualiza și extinde Climate-ADAPT ca sursă de cunoștințe privind impactul climatic și 
adaptarea, inclusiv prin unificarea diferitelor surse de informații, dar și ca mecanism de 
monitorizare și raportare”; și pe de altă parte ”de a crea un observator european pentru climă 
și sănătate în cadrul Climate-ADAPT" în scopul de a urmări, analiza și preveni efectele 
schimbărilor climatice asupra sănătății. 

3 Obiectivele Climate-ADAPT 
Obiectivul principal al platformei este de a informa utilizatorii săi cu privire la politica de 
adaptare la nivelul UE și de a-i îndruma către alte surse relevante de informații privind 
adaptarea în Europa.  
Printre utilizatorii și furnizorii de conținut ai platformei se numără factori de decizie 
guvernamentali și organizații care îi asistă în elaborarea, punerea în aplicare și evaluarea 
strategiilor, planurilor și acțiunilor de adaptare la schimbările climatice la nivelul UE, cât și la 
nivel transnațional, național și sub-național. Utilizatori și factori interesați pot fi, de asemenea, 
experți din cadrul proiectelor de adaptare finanțate de UE (cum ar fi LIFE și INTERREG), din 
diferite fluxuri de finanțare, precum și experți sau practicieni implicați în procese politice la 
diferite niveluri de guvernare. Specific, obiectivele Climate-ADAPT includ: 
 

1. Facilitarea colectării, schimbului și utilizării de informații privind impactul, 
vulnerabilitatea și adaptarea la schimbările climatice (CCIVA) și crearea unei baze de 
informații coerente și actualizate. Utilizatorii și furnizorii pot accesa și distribui în mod 
liber date și informații cu privire la: 

• schimbările climatice observate și preconizate în Europa; 
• vulnerabilitățile, în prezent și viitor, ale regiunilor și sectoarelor; 
• potențiale opțiuni de adaptare și exemple de acțiuni puse deja în aplicare (studii 

de caz);  
• instrumente care sprijină planificarea adaptării (de exemplu: Instrumentul de 

Sprijin pentru Adaptare); 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Uniunea_European%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comisia_European%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Comisia_European%C4%83
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/adaptation-support-tool
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/adaptation-support-tool
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• strategii și acțiuni de adaptare la nivelul UE, la nivel național și transnațional;  
• cadre și procese relevante pentru politica UE. 
 

2. Sprijinirea însușirii noțiunilor relevante de către factorii de decizie. Pentru a facilita 
preluarea informațiilor, Climate-ADAPT folosește:  

• Informații descriptive (articole), în principal despre politici și studii, incluzând 
linkuri către cele mai importante surse de informații, prezentate într-un mod 
structurat pentru a permite guvernarea pe mai multe niveluri sau pentru a face 
posibile comparații și evaluări inter-sectoriale; 

• O bază de date ușor navigabilă și a cărei calitate a fost verificată, structurată 
pe categorii de metadate și organizată în fișe de metadate care descriu și fac 
legătura cu surse externe de informații privind adaptarea; 

• Observatorul European pentru Climă și Sănătate, o platformă online care 
facilitează accesul la resurse privind schimbările climatice și sănătatea, în scopul 
de a sprijini Europa în pregătirea pentru și adaptarea la impactul schimbărilor 
climatice asupra sănătății umane. De asemenea, încurajează schimbul de 
informații și cooperarea între actorii relevanți la nivel internațional, european, 
național și neguvernamental; 

• Instrumente interactive care pot fi utilizate pentru a îmbunătăți accesul la date 
complexe pentru planificarea adaptării și pentru co-crearea de cunoștințe (spre 
exemplu, European Climate Data Explorer, dezvoltat împreună cu Serviciul 
Copernicus privind schimbările climatice, sau Urban Adaptation Map Viewer); 

• Studii de caz privind acțiunile de adaptare ale regiunilor și orașelor – cum ar fi 
extinderea parcurilor urbane, sau îmbunătățirea protecției împotriva 
inundațiilor, pentru a face față efectelor negative ale schimbărilor climatice – 
servind drept exemple de măsuri de adaptare puse în aplicare în întreaga 
Europă; 

• Fișe de țară cu informații bazate pe rapoarte oficiale ale statelor membre UE, în 
conformitate cu obligațiile care le revin în temeiul Regulamentului (UE) 
2018/1999 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, 
precum și informații voluntare din partea țărilor membre ale AEM. Aceste fișe 
includ linkuri către surse și sunt disponibile în mai multe limbi; 

• Un buletin informativ trimis prin e-mail trimestrial utilizatorilor abonați; 
• Webinarii care prezintă funcționalitățile specifice ale Climate-ADAPT și 

promovează utilizarea informațiilor disponibile, spre exemplu în procesele de 
elaborarea a politicilor strategice, pentru sensibilizare, planificare, în realizarea 
de ghiduri, dar și pentru designul și implementarea de planuri și proiecte. 

• Conferințe care prezintă evoluțiile cele mai recente ale platformei, pentru a 
facilita schimbul de cunoștințe și învățarea, și totodată pentru a colecta 
feedback-ul utilizatorilor cu privire la conținut și funcționalități; 

• O colecție de exemple de utilizare a Climate-ADAPT care prezintă opțiunile în 
folosirea platformei pentru dezvoltarea de politici, pentru planificarea și 
practica de adaptare la toate nivelurile de guvernare din Europa. 

 
3. Contribuția la o mai bună coordonare la toate nivelurile de guvernare și în toate 

sectoarele.  
Paginile și baza de date Climate-ADAPT includ linkuri către alte platforme relevante 
pentru adaptarea în Europa. Acest lucru ajută la conectarea diferitelor platforme de 
adaptare la schimbările climatice și facilitează schimbul de cunoștințe și experiență în 
materie de adaptare, acționând astfel atât în beneficiul platformelor implicate, cât și al 
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utilizatorilor acestora. Astfel de legături între platforme contribuie la consolidarea 
abordării multi-guvernamentale în domeniul politicii de adaptare în Europa. 
 
Printre exemplele de legături și colaborări se numără: 

• Buletinul informativ ”Adaptarea la schimbările climatice în Europa”, un 
newsletter trimestrial care sprijină învățarea colegială (peer-to-peer). Buletinul 
informativ oferă informații noi despre politicile UE și activitățile AEM, studii și 
evaluări, activități transnaționale, naționale și locale, o expunere a 
evenimentelor legate de adaptare, precum și o secțiune care prezintă noile 
evoluții ale Climate-ADAPT 

• Atelierele anuale ale rețelei europene de informare și observare a mediului 
(Eionet) privind impactul, vulnerabilitatea și adaptarea la schimbările climatice 
(CCIVA). Atelierele Eionet prezintă anual lucrările în curs de desfășurare sau 
planificate ale AEM, ale Comisiei Europene, ale organizațiilor europene și ale 
statelor membre AEM (reprezentate de centrele lor de referință naționale 
(CRN)) în domeniul CCIVA, dar mai ales pe cele ale Climate-ADAPT. Atelierele 
Eionet încurajează de asemenea discuțiile între participanți pe teme prioritare 
de interes; 

• Atelierele de expertiză pentru platforme de adaptare la care participă experți 
din diferite țări, din regiuni, sectoare și domenii tematice transnaționale. Aceste 
ateliere oferă participanților posibilitatea de a face schimb de cunoștințe și 
experiențe, de a învăța, de a rezolva probleme și de a crea rețele în scopul 
dezvoltării și menținerii platformelor de informații privind adaptarea; 

• Webinariile la care participă comunitatea europeană de cercetători în domeniul 
adaptării la schimbările climatice, CRN-uri, experți ai Comisiei Europene, 
organizații internaționale și reprezentanți atât ai inițiativelor transnaționale, cât 
și ai rețelelor de orașe care lucrează în domeniul adaptării. Aceste webinarii sunt 
folosite pentru a colecta feedback-ul utilizatorilor și al furnizorilor de conținut 
cu privire la funcționarea actuală, conținutul și planurile pentru Climate-ADAPT; 

• Publicațiile, cum ar fi rapoartele ETC și AEM privind gestionarea platformelor de 
cunoștințe și informații în materie de adaptare; 

• Conferințele pentru facilitarea schimbului de cunoștințe și studii, și pentru 
colectarea feedback-ul utilizatorilor cu privire la conținutul și funcționalitățile 
Climate-ADAPT; 

• Contractele de servicii/Contractele cadru pentru promovarea Climate-ADAPT și 
pentru colectarea feedback-ului cu privire la platformă și la creșterea gradului 
de implicare din partea statelor cooperante din AEM în distribuirea și utilizarea 
conținutului Climate-ADAPT. 

4 Structura Climate-ADAPT 
Platforma Climate-ADAPT are două componente principale:  

1. Conținutul web cu informații privind evaluarea vulnerabilităților, politicile și strategiile 
de adaptare, oportunitățile de finanțare, rezultatele cercetărilor și ale altor proiecte, 
instrumente, știri și evenimente.  Informația este grupată în următoarele secțiuni: 

• Politica UE: informații relevante pentru strategia de adaptare a UE, diferitele 
domenii de politică, oportunități de finanțare și Convenția primarilor pentru 
climă și energie, incluzând inițiativele UE de adaptare urbană "Misiunea privind 
adaptarea la schimbările climatice, inclusiv transformarea societății";   

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-cca/
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-cca/
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• Observatorul european pentru climă și sănătate: un sub-portal care oferă 
informații și instrumente referitoare la schimbările climatice și la sănătatea 
umană; 

• Țări, regiuni transnaționale, orașe: informații privind adaptarea la diferite 
niveluri de guvernare; 

• Cunoștințe: informații și instrumente relevante pentru fiecare etapă din ciclul 
de dezvoltare a unei politici de adaptare; 

• Rețele: Legături cu organizații și programe cheie care susțin adaptarea la 
schimbările climatice la toate nivelurile de guvernare, de la nivel local la nivel 
global. 
 

2. O bază de date a cărei calitate este verificată și al cărei conținut este permanent 
actualizat. Baza de date își propune să ajute utilizatorii din întreaga Europă să distribuie 
și să utilizeze în mod activ informații relevante privind adaptarea în Europa. Baza de date 
pune la dispoziție informații și direcționează utilizatorii către materiale relevante. Oferă 
categorii de filtre pentru căutare și funcția de căutare liberă în text. Categoria "Tipul 
elementului" permite utilizatorilor să caute informații filtrând unul dintre cele 10 tipuri 
de resurse disponibile.  

Majoritatea paginilor de pe platformă au o structură similară, constând în: 
• Text descriptiv, afișat în coloana principală de conținut (în centrul paginii); 
• Linkuri către cele mai relevante surse de informații disponibile pe diverse site-

uri din Europa, printre care site-ul AEM, preluate din baza de date Climate-
ADAPT și afișate în portlet-uri în partea de jos a coloanei principale de conținut; 

• O listă completă a tuturor elementelor legate de conținutul paginii și aflate în 
baza de date, afișată în panoul din partea dreaptă a paginii. 

5 Colaboratori ai Climate-ADAPT 
Platforma Climate-ADAPT este actualizată permanent. Utilizatorii platformei Climate-ADAPT pot 
accesa informații și pot încărca și distribui cele mai recente cercetări sau experiențe practice de 
adaptare din întreaga Europă. Pentru a asigura credibilitatea sursei de informații, Climate-
ADAPT colaborează numai cu furnizorii de informații care se înregistrează prin intermediul unui 
cont Eionet. Platforma urmează de asemenea o procedură de evaluare a calității pe baza unor 
criterii de eligibilitate clar stabilite. Experții AEM și ai ETC/CCA analizează întregul conținut trimis 
spre publicare pentru a verifica relevanța acestuia pentru adaptarea la schimbările climatice. 
 
Printre colaboratorii platformelor se numără:  

• Țări (de exemplu, statele membre ale UE furnizează rapoarte guvernamentale oficiale 
privind adaptarea, iar țările membre și cooperante ale AEM furnizează aceleași 
informații în mod voluntar); 

• Organizații/Convenții transnaționale (AEM este curatoarea unei secțiuni explicative 
care prezintă cadrul de reglementare și politicile în temeiul cărora se desfășoară 
activitățile de adaptare în regiunile transnaționale ale UE); 

• Rețelele de orașe și Convenția primarilor pentru climă și energie în Europa (informații 
sunt distribuite prin adăugarea de noi elemente în baza de date privind adaptarea 
urbană); 

• Comunitatea de cercetători (respectiv cercetători individuali - de obicei coordonatori ai 
consorțiilor de proiecte de cercetare finanțate de UE, sau ai proiectelor LIFE și INTERREG 

https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-cca/
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– care diseminează informații prin adăugarea de noi elemente în baza de date privind 
proiectele de cercetare și rezultatele acestora); 

• Direcțiile generale ale Comisiei Europene (de exemplu, DG REGIO, DG ENV și DG ENTR 
distribuie informații și rezultate ale proiectelor relevante pe care le finanțează); 

• Centrul Comun de Cercetare; 
• Alte părți interesate (respectiv indivizi/organizații care pot adăuga orice tip de element 

în baza de date, cum ar fi publicații sau rapoarte, portaluri de informații, ghiduri, 
instrumente, proiecte de cercetare, opțiuni de adaptare, studii de caz, organizații). 

6 Vezi și 

• Agenții ale Uniunii Europene 
 

7 Referințe 

• https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-019-02445-2 
• https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=EN  (paginile 4, 8 și 9) 

8 Linkuri externe 

• Platforma Climate-ADAPT  
• Direcția Generală Politici Climatice a Comisiei Europene (DG CLIMA)  
• Agenția Europeană de Mediu   
• Centrul Tematic European pentru Efectele Schimbărilor Climatice, Vulnerabilitate și 

Adaptare (ETC/CCA) a Comisiei Europene 
• Regulamentul privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice 

 

 
 
 

 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Agencies_of_the_European_Union
https://link.springer.com/article/10.1007/s10584-019-02445-2
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52021DC0082&from=EN
https://climate-adapt.eea.europa.eu/about/climate-adapt-profile-final_2019.pdf
https://ec.europa.eu/clima/index_ro
https://www.eea.europa.eu/ro
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-cca/
https://www.eionet.europa.eu/etcs/etc-cca/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R1999&from=RO
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