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COMUNICAT DE PRESA 

 

Seminar regional pentru dezvoltarea politicilor privind managementul  

secetei la nivel national 
 

 

Ministerul Mediului si Schimbărilor Climatice prin Administrația Naționala de 

Meteorologie găzduiește in perioada 9-11 Iulie 2013„Primul seminar regional 

pentru dezvoltarea politicilor privind managementul  secetei la nivel National”. 

România devine astfel gazda unuia dintre cele patru seminarii care 

compun Inițiativa comuna a Organizației Meteorologice Mondiale (WMO), 

Secretariatului Convenției Națiunilor Unite pentru Combaterea Deșertificării 

(UNCCD), Organizației Națiunilor Unite pentru Alimentație si Agricultura (FAO) si 

Programului Decenial al Națiunilor Unite pentru Dezvoltarea Resurselor in Domeniul 

Apei (UNW-DPC).  

România organizează seminarul regional pentru Europa de Est, celelalte trei 

seminarii acoperind zonele Asia-Pacific, Africa, America Latină şi Caraibe, la care se 

adaugă o conferinţă finală, în anul 2014. 

Inițiativa a fost lansata, la nivel International, in cadrul Întâlnirii la Nivel Înalt 

privind Politicile Naționale de Seceta (HMNDP) care a avut loc la Geneva in data de 

12 Martie 2013, iar mecanismul de implementare a acestei inițiative se derulează in 

perioada 2013-2014. 

La întâlnire participă reprezentanți la nivel înalt din cadrul organismelor 

internaționale menționate (WMO, UNCCD, FAO, UNW-DPC), precum si din 10 țări 

din Europa de Est (Bosnia & Hertegovina, Bulgaria, Croația, Republica Macedonia, 

Muntenegru, Republica Moldova, Romania, Serbia, Slovenia si Turcia). 

Seminarul regional pentru Europa de Est va fi deschis marţi, 9 iulie 2013, 

la ora 9.00, de intervenţia secretarului de stat din Ministerul Mediului și 

Schimbărilor Climatice, Elena Dumitru. 

Schimbul de experiența si discuțiile interactive in cadrul grupurilor tehnice de 

lucru vor conduce in final la răspunsuri relevante privind necesitatea dezvoltării 
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politicilor naționale şi a cooperării regionale şi internaţionale, pentru a oferi soluţii şi 

răspunsuri eficiente de prevenire si diminuare a impactului din ce în ce mai 

problematic, provocat de secetă şi de lipsa apei.  
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