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Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină – 

GeoEcoMar, în calitate de beneficiar asociat, împreună cu MED Ingegneria, coordonator, 

organizează, în perioada 9-10 mai 2012, la Hotelul Milennium din Constanţa, cel de-al doilea 

workshop internaţional al proiectului SEDI.PORT.SIL „Recuperarea sedimentelor dragate din 

portul Ravena si extragerea siliciului purificat”.  

Comunitatea Europeană, Directoratul General Mediu + prin Programul LIFE+ şi Autoritatea 

Portului Ravena cofinanţeaza MED Ingegneria şi beneficiarii indirecţi (Universitatea din Ferrara - 

Italia, Universitatea din Bologna - Italia, Parcul Regional PO Delta - Italia, Institutul Naţional 

pentru Cercetarea şi Protejarea Mediului (ISPRA) - Italia, INCD GeoEcoMar - România, DIEMME – 

Lider mondial în tehnologia de separare solid-lichid în procesele industriale şi Centrul pentru 

cercetare şi servicii de mediu - CRSA MED Ingegneria) să dezvolte un proces inovator de tratare 

şi reciclare a sedimentelor portuare.  

Principalul obiectiv al proiectului priveşte reciclarea şi valorificarea sedimentelor 

portuare dragate care vor putea fi transformate din deşeuri în surse importante de materie 

primă.  

Proiectul a fost implementat pe sedimentele dragate din portul Ravena şi în actualul 

stadiu de implementare, la un an şi jumătate de la demararea proiectului, rezultatele sunt 

încurajatoare. În lunile care vor preceda finalizarea proiectului – februarie 2013, se va contura 

modul în care tehnicile de tratare vor fi implementate la scară industrială.  

În cadrul workshopului vor fi prezentate progresele înregistrate în cadrul proiectului, 

activităţile viitoare, precum şi rezultatele obţinute în alte proiecte naţionale şi internaţionale. 

De asemenea, workshopul va contribui la înţelegerea gradului de aplicabilitate a proceselor de 

tratare pe sedimentele din portul Midia.  

Limba oficială a workshopului va fi limba engleză. 

Mai multe detalii despre proiect şi despre workshop sunt disponibile pe site-ul proiectului 
www.lifesediportsil.eu. 

http://www.lifesediportsil.eu/

