
 

 

 

 

 

Conferința de incheiere a proiectului  

“MARINEGEOHAZARD - Elaborarea şi implementarea componentelor cheie, de bază, 
ale unui sistem de avertizare în timp real pentru geohazarde marine de risc pentru 

zona de coastă româno-bulgară a Mării Negre” 

 

Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie și Geoecologie Marină – 
GeoEcoMar organizează miercuri, 27 noiembrie 2013, la Constanța, Hotel Bulevard, 
începând cu ora 10.00, conferința de încheiere a proiectului de cooperare transfrontalieră 
Romania – Bulgaria 2007 – 2013 “MARINEGEOHAZARD - Elaborarea şi implementarea 
componentelor cheie, de bază, ale unui sistem de avertizare în timp real pentru 
geohazarde marine de risc pentru zona de coastă româno-bulgară a Mării Negre”. 

În cadrul acestui proiect a fost realizat primul sistem comun de avertizare timpurie la 
producerea unor hazarde marine cu risc pentru populația, infrastructurile și ariile 
protejate amplasate de-a lungul zonei de coastă a României și Bulgariei la Marea Neagră.  

 
Reunind expertiza științifică a României și Bulgariei, în cadrul proiectului 
MARINEGEOHAZARD au fost realizate două Centre de monitorizare și alarmare, la 
Constanța (România) și Varna (Bulgaria). Pe baza datelor stocate și prelucrate în cele două 
centre se poate fundamenta, într-o manieră eficientă, managementul urgențelor și luarea 
deciziilor de către autorități competente, cu referire la protecția comunităților, a 
infrastructurilor costiere, dar și a mediului, la consecințele care pot fi provocate de 
hazardele produse în mediul marin. 

De asemenea, datele măsurate de rețelele de monitorizare (Euxinus, pentru mediul marin, 
GeoPontica, pentru zona costieră) furnizează, în flux continuu, date extrem de necesare 
cercetării științifice a domeniului marin. 

Proiectul a fost realizat de catre Institutul Național de Cercetare – Dezvoltare pentru 
Geologie și Geoecologie Marină – GeoEcoMar, în calitate de coordonator, alături de 
următorii parteneri: Institutul Național pentru Fizica Pământului (România), Institutul de 
Oceanografie Varna (IO-BAS), Bulgaria și Institutul Geologic al Academiei Bulgare de 
Științe (GI-BAS).  
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Str. Dimitrie Onciul, Nr. 23-25, RO-024053 
Tel./Fax: 021 252 25 94 
Tel: 021 252 55 12/203 
Email: madalina@geoecomar.ro  
Website proiect: http://www.geohazard-blacksea.eu/ 

 


