
 SUPORT PENTRU PROCESUL NATIONAL DE PLANIFICARE A ADAPTARII REPUBLICII MOLDOVA LA SCHIMBARILE CLIMATICE 
SONDAJ PRIVIND CAPACITATEA ADAPTĂRII CLIMATICE 

CHESTIONAR 

în scopul identificării capacităților  instituționale și  a  necesităților în planificarea și implementarea  acțiunilor de 
adaptare la schimbările climatice 

 

Instrucțiuni pentru Respondenți 

Chestionarul are ca obiectiv identificarea capacităților sectoriale existente, precum și a necesităților de viitor privind 

planificarea și implementarea acțiunilor de adaptare la nivel de sector.   

 

In acest scop: 

 Vă rugăm să răspundeți într-un mod cât mai clar și concis, în caz de necesitate cu referințele de rigoare. 

 Dacă aveți comentarii, Vă rugăm să le scrieți în spațiul indicat la sfârșitul chestionarului. 

 Vă rugăm să indicați numele Dvs., Ministerul și Direcția în care activați. Ulterior,  în rapoarte răspunsurile vor 
fi agregate și datele personale nu vor apărea nicăieri. 

 
În caz de necesitate, în scopul actualizării cunoștințelor despre scenariile climatice de viitor,  precum și despre 
impactul și vulnerabilitățile climatice la nivel de sector, puteți consulta Strategia de adaptare la schimbările 
climatice http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355945; Comunicarea Națională Trei 
către CONUSC  http://www.clima.md/doc.php?l=ro&idc=81&id=3506  capitolul 5, p. 188-281, altă informație la 
acest subiect de pe pagina www.adapt.clima.md.  
 
Chestionarul îndeplinit în format electronic Vă rugăm să-l expediați   la adresa adapt@clima.md 

 

http://lex.justice.md/index.php?action=view&view=doc&lang=1&id=355945
http://www.clima.md/doc.php?l=ro&idc=81&id=3506
http://www.adapt.clima.md/
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CHESTIONAR 
 

Întrebări 

RĂSPUNSURI 

DA NU PARȚIAL 
În cazul răspunsului ”DA” sau ”PARȚIAL”,  Vă rugăm  să argumentați 

răspunsul cu referințe de rigoare.  

1 Vă este cunoscută viziunea privind modul 
de abordare a riscurilor și oportunităților 
de adaptare  la schimbările climatice 
pentru sectorul dvs. ? 

    

2 Pentru domeniul dvs. de activitate există 
documente de politici sectoriale și 
documente de planificare care se referă 
la adaptarea la schimbările climatice?  

    

3 În documentele de politici sau  de 
planificare  sectorială  sunt clar stipulate 
rolul  și funcțiile sectorului dvs. legate de 

schimbările climatice? 

    

4 În planificarea pe termen mediu și lung, 
sunt luate în considerație riscurile 
climatice la nivel de sector, 
prospecțiunile și scenariile  schimbărilor 
climatice?   

    

5 Cunoașteți bunele practici sectoriale ce 
țin de adaptarea la schimbările climatice?  

Indicați cele mai importante. 

    

6 Cunoașteți aspectele metodologice  

existente privind evaluarea schimbărilor 
climatice, a impactului acestora asupra 
sectorului și a măsurilor de adaptare 
sectoriale către noile condiții de climă ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Cât de utile au fost sesiunile de instruire 
(dacă ați participat în astfel de instruiri) 
privind adaptarea la  schimbările 
climatice la care ați participat? 
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8 În opinia dvs. care  domenii ale instruirii 
trebuie să amelioreze înțelegerea și 
implementarea adaptării la schimbările 
climatice? 

Răspunsul se va indica în această rubrică. 

 

 

9 Care sunt provocările majore cu care v-
ați  confruntat în ceea ce privește 
adaptarea la schimbările climatice? 

Răspunsul se va indica în această rubrică. 

 

 

10 În ce măsură sunteți conștient/ă de 
problemele legate de echitatea de  gen, 
care se referă la schimbările climatice, 
din sectorul dvs.? 

Răspunsul se va indica în această rubrică. 

 

 

11 În ce măsură sunt abordate necesitățile  
grupurilor vulnerabile, legate de 
schimbările climatice în sectorul dvs.? 

Răspunsul se va indica în această rubrică. 

 

 

12 

 

Ce tip de adaptare la schimbările 
climatice  are loc în domeniul  sau 
sectorul dvs.? 

 

Consolidarea capacității de 
adaptare (de ex., cercetări, 
identificarea și modelarea 
impactului și vulnerabilității, 
evaluarea riscurilor, dezvoltarea 
programelor/politicilor, 
dezvoltarea și participarea în 
rețele, informatizarea, 
conștientizarea, instruirea) 

Implementarea  operațională sau 
managerială a măsurilor de 
adaptare 

 

Este adaptarea la schimbările climatice 
considerată prioritar (intenționat)  în 
planificarea sectorială sau este efectul 
secundar  (autonom)  al altor  activități  
de planificare? 

  
Da  Nu  Da  Nu  Da  Nu  

  Vă rugăm, argumentați răspunsul: 

 

 

 

 

Vă rugăm, argumentați răspunsul: 

 

 

 

 

 

Vă rugăm, argumentați răspunsul: 
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Cunoașteți altă informație pe care doriți să o împărtășiți și care este relevantă pentru implementarea măsurilor de adaptare la schimbările climatice 
în sectorul dvs.? 

                   

                   

                   

 

Nume: _________________________________________ 

Organizație: _____________________________________ 

Tel. ____________________________________________ 

E-mail:  _________________________________________ 

VĂ MULȚUMIM PENTRU COLABORARE. 

 


