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OBIECTIVE

Cresterea capacitatii de adaptare a tarilor din Regiunea CEE, la variabilitatea  
climatic a in crestere , prin ridicarea nivelului de gestionare a secetei 

REZULTATE 

  Guidelines (Linii Directoare) pentru pregatirea Planurilor de 
Management al Secetei (PMS= DMP) ca parte a RBMP ce sunt 
elaborate in accord cu EU/ WFD

  Dialoguri de Consultare Nationala (NCD) pentru discutarea structurii, 
a functiunilor DMP 

  Compendium de bune practicii
  Platforma IT pentru schimbul de informatii legate de Managementul 

Secetei
  Proiecte pilot pentru demonstrarea de solutii inovative noi, pentru 

cresterea capacitatiilor de retinere a apei in perioadele de seceta 
  Crearea de capacitatii pentru instruire prin traininguri si workshopuri 

la nivele nationale si regionale 

Cele 4 principii cheie ale programului

Procesul de pregatire a Guidelines ( Linilor Directoare ) Cum sa fie incluse Planurile de Management ale Secetei  
in procesul de elaborare a RBMP?
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Pasul 1 Dezvoltarea unei Politici de gestionare a secetei si stabilirea unui 
Comitet de Coordonare pentru Managementul Secetei

Pasul 2 Definirea obiectivelor pentru Politicile de Management al 
riscurilor datorate secetei

Pasul 3 Inventarierea datelor necesare existente pentru 
dezvoltarea unui PMS

Pasul 4 Producerea & Actualizarea PMS/DMP

Pasul 5 Publicitate facuta la Planului de Management al Secetei 
pentru eventuala ajustarea/ completare si pentru facilitarea 
implicarii active ulterioare in etapele de implementare

Pasul 6 Dezvoltarea unui program de 
cercetare stiintifica 

Pasul 7 Dezvoltarea unui 
program educational 

Dezvoltarea politicilor pentru gestionarea secetei si producerea unui Plan de 
Management al Secetei /PMS  


