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Progrese și feedback privind:

1. Planificarea managementului bazinului hidrografic
pentru managementul integrat al resurselor de apă
(IWRM)

2. Mecanisme de participare a părților interesate la diferite
scări de bazin și creșterea nivelului de conștientizare ca 
cheie pentru implementare

3. Schimbul de date ca bază pentru dezvoltarea și 
integrarea cunoștințelor
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 Sprijinirea procesului de planificare a managementului bazinului
hidrografic bazat pe DCA

• Evaluarea statutului actual pentru punerea în aplicare a DCA, fără a întârzia
adoptarea primului PB interimar în baza cerințelor DCA

• Sprijin și consolidarea capacităților pentru dezvoltarea a doua generație de 
PGBH de către instituțiile responsabile care integrează o îmbunătățire
specifică.            

 Sprijinirea coordonării în bazinele hidrografice transfrontaliere

Implementarea planului GBH

 Stabilirea unui sistem de monitorizare periodică a implementării programului
de acțiune al PGBH existente

 Pilot test on action implementation on the Danube-Prut and the Black 
Sea River Basin District in synergy with other projects

Planificare și implementare 

pentru MIRA:
Dezvoltarea Planului GBH



Regiunile bazinelor hidrografice ale 

Republicii Moldova

Evaluarea PGBH

Prut existent și

susținerea și

monitorizarea

implementării

Dezvoltarea PGBH Prut 

2022-2027

A doua generație de 

pregătire cu armonizare

transfrontalieră în

continuare cu RO



1- Pregatirea 1- Implementarea

2-Pregatirea 2- Implementarea

3-Implementarea

Adoptare în iunie 2018?

3 Pregatirea

Ianuarie 2021 Decembrie 2027

Programul de monitorizare

2033

etc

Programul de timp al DCA pentru planificarea GBH

First interim RBMP:

Second generation RBMP:

Third RBMP:

Management de date

Implicarea părților interesate



Sărbătoarea adoptării primei generații a PGBH
la 16 februarie 2010 la ICPDR la Viena!
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Care ar fi valoarea adăugată a adoptării pe termen scurt a 
actualului PGBH pentru Dunărea de Jos și PGBH pentru Marea 
Neagră?

Care ar fi avantajele sincronizării celei de-a doua generații a PGBH 
Prutului si Dunăre cu țările dunărene, inclusiv România?

Cum să dezvolte și să îmbunătățească armonizarea
transfrontalieră utilizând mecanismele și acordurile existente?

Feedback și discuții



 Implicarea părților interesate (aspectele PGRM și transfrontaliere)

 Dezvoltarea, actualizarea periodică și punerea în aplicare a unei strategii de 
comunicare pentru planificarea GBH și vizibilitatea proiectului

 Creșterea gradului de conștientizare în legătură cu problemele principale ale 
PGBH

2. Implicarea părților interesate și 

comunicare



Experiența
pilotului

Calendarul 
și planul de 

lucru

Caracterizarea
bazinului

Obiectivele de 
mediu & 

monitoring

PoM si 
PGBH

Proiect 
PGBH

Final 
PGBH
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1 2 3

1
Întâlnirea părților 

interesate din basin
Ateliere de lucru

pentru proiectarea 

PGBH

1

Jan 

2018
2018 Sf. 2018 2019 Ian 

2020
Sf Aug 2020

Main 

water 

issues
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NPD Sedinta DNP

Implicarea părților interesate pentru PGBH participativă

Planificarea experienței pilot în cadrul MD în

conformitate cu art. 14 din DCA

Prep. consultation on water 

issues
Preparation of the consultation on RBMP 

End of 

EUWI+ 

project

1

Prep. Consultation on work 

plan

2

MD

Dezvoltarea capacităților pentru elaboratorii PGBH

NPD NPD NPD

Principalele
elemente de 
consultare

Etapele PGBH



Progresul - Implicarea părților 
interesate

1
0

•Întâlnirile Consiliului de bazin DPBS (19 iulie 2017, 
4 aprilie 2018)
•Sprijinirea comisiilor sub-bazinelor și mobilizarea
părților interesate (sub-bazinul Lopushna, august 
2017)
•Proiect de strategie și plan de comunicare
pentru raionul DPBS (iunie 2018)

•Propunerile privind planul de lucru al 
Consiliului bazinului DPBS au fost
elaborate (în discuție)
•Cooperarea activă cu proiectele
sinergetice din sectorul apei (Agenția
de Dezvoltare a Austriei, Agenția
Elvețiană pentru Cooperare și
Dezvoltare, ENPI SEIS II, GEF / PNUD 
pe râul Nistru etc.) în ceea ce privește
mobilizarea



Scopul și rezultatele așteptate ale strategiei și
planului pentru districtul fluvial DPBS

Strategia de comunicare urmărește să sprijine adoptarea și punerea în aplicare a 
PGBH, sensibilizarea și mobilizarea diferiților actori intersectoriali.

Strategia intenționează să ajungă la:

• Îmbunătățirea și eficientizarea comunicării, implicarea părților interesate și a 
publicului în dezvoltarea și implementarea PGBH,

• Structuri și mecanisme mai eficace și mai semnificative, stabilite pentru
participarea publicului la elaborarea și implementarea PGBH, care se vor angaja, 
vor consolida încrederea și cooperarea și vor promova participarea activă și
comunicarea diverselor părți interesate în planificarea și implementarea PGBH și
care vor continua si după proiect,

• Informarea, îmbunătățirea și transparența procesului de luare a deciziilor în
elaborarea și implementarea PGBH în bazinul Prut, Marea Neagră, Dunăre prin
comunicare, participare publică și colaborare cu mai mulți părți interesate.



Grupuri țintă și Mesaje



Communication channels and tools



Cum să integrați contribuția
comitetelor sub-bazinelor în Planul
GBH? În procesul de 
implementare?

Ar putea Asociația pentru
Dezvoltare Inter-municipalități să
utilizeze aceleași comitete sub-
bazin pentru a face consultări cu 
privire la programele de 
implementare a măsurilor la scară
locală?

Feedback și discuții



• Pentru a îmbunătăți gestionarea datelor / informațiilor, propunerea
este de a:

• Sprijinirea aspectelor organizaționale pentru o gestionare eficientă a 
datelor privind apele (dezvoltarea politicilor de gestionare a datelor, 
acorduri pentru schimbul de date, suport pentru producția de 
metadate, organizarea on-line a managementului de servere etc.)

• Sprijinirea creării unui prim prototip operațional al viitorului Sistem de 
informare in domeniul apei cu demonstrarea schimburilor
automatizate de date

• Sprijinirea producției de informații pentru elaborarea planului pilot de 
gestionare a bazinului hidrografic

3. Data Management



 Activitățile pilot coordonate cu elaborarea cadastrului de apă :
• Organizarea catalogului de metadate

• Gestionarea fluxului de date pentru a produce indicatori utilizați în PGBH

 a se vedea prima demo a bazei de date si a indicatorilor utilizați în PGBH Prut 
anterior

• Valorizarea datelor privind utilizarea apei

 Grafice de evoluție a aportului de apă pe unitate de administrare sau sub-bazine

 Hărți on-line de vizualizare a aportului de apă pe unitate administrativă sau sub-
bazine

• Dezvoltarea procedurilor de export de import cu partenerii

• Ca exemplu: privind calitatea apei cu SHS

• Elaborarea de servicii web

 Sprijinirea echipamentelor care facilitează obiectivele proiectului
• hardware sau software pentru cadastru de apă și / sau parteneri care produc

date pentru a facilita schimbul de date și accesul
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Management de date
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 Cine este responsabil pentru administrarea datelor?

 Ce responsabilitate pentru responsabilul principalului nod 
tematic?

 Cine ar trebui să completeze formularul de metadate?

 Care este costul nepartirii datelor?

Feedback și discuții



Vă mulțumim pentru atenție!

Deschishi pentru comentarii și întrebări

Nu ezitati să contactați echipa EUWI +:
OECD:  Matthew.GRIFFITHS@oecd.org and  Alexandre.MARTOUSSEVITCH@oecd.org

UNECE:  Alisher.Mamadzhanov@unece.org
UBA/Austria:  Michael.Sutter@umweltbundesamt.at IOWater, France:  p.henry-de-

villeneuve@oieau.fr and  y.videnina@oieau.fr
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