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28 septembrie 2010, Bucureşti 
 
Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Geologie şi Geoecologie Marină - 
GeoEcoMar organizează, în perioada 21-22 octombrie 2010, la Bucureşti, cel de-al treilea 
Forum Pan-European şi cel de-al doilea Workshop Transnaţional din cadrul proiectului 
“Managementul Porturilor din Coridorul Transfrontalier – ECOPORT 8”, proiect 
cofinanţat din fonduri europene.  
 
Pe parcursul celor două zile de discuţii vor fi discutate mai ales aspectele legislative din 
porturile europene, soluţiile tehnologice aplicate în scopul protecţiei mediului, necesitatea 
monitoringului şi perspectivele de punere în practică a noilor concepte de management 
integrat în porturile europene. Principalul obiectiv al acestui proiect vizează identificarea şi 
definirea unor proceduri standard pentru prevenirea poluării apei, aerului, solului şi pentru 
conservarea resurselor naturale din aria porturilor şi din zonele de coastă învecinate printr-o  
colaborare strânsă între instituţiile ştiinţifice şi autorităţile portuare locale. 
 
Pe agenda de discuţii se vor afla şi rezultatele obţinute până în acest moment în cadrul 
proiectului ECOPORT 8: analiza SWOT a fiecărui port implicat în proiect, a instrumentelor şi a 
politicilor cu care porturile s-au angajat în protecţia mediului, analiză ce a presupus evaluarea 
infrastructurii şi facilităţilor pe care porturile le au la dispoziţie pentru realizarea obligaţiilor de 
protecţie a mediului. Pentru etapa în curs a proiectului s-a stabilit un plan comun de 
monitoring, precum şi metodele şi instrumentele care vor fi folosite în cadrul celor două porturi 
pilot alese: Bourgas şi Bar. Următoarea etapă constă în aplicarea unor măsuri practice de 
evaluare a calităţii mediului în porturile implicate în proiect, folosind rezultatele Analizei 
Contextuale realizate în etapa precedentă, cu ajutorul căreia s-au stabilit cei mai importanţi 
parametri vulnerabili de mediu precum şi metodele de evaluare a calităţii acestora. Etapa finala 
a proiectului vizeaza realizarea unui ghid pentru un sistem de eco-management Pan-EU şi un 
protocol comun care va fi prezentat autorităţilor, un sistem prin care se va garanta eco-
competiţia şi cooperarea la nivel european. 
 
Proiectul va permite autorităţilor portuare să acceadă spre propria certificare (EMAS) care va 
contribui la îmbunătăţirea permanentă a acţiunilor de management în scopul protecţiei 
mediului. 
 
La eveniment vor participa peste 10 specialişti europeni din cadrul echipei proiectului Ecoport 8 
şi peste 5 reprezentanţi ai autorităţilor române (Autoritatea Navala Română, Administraţia 
Portului Constanţa, reprezentanţi ai Primăriei Constanţa, Administraţia Bazinală Dobrogea 
Litoral, Inspectoratul de Protecţie a Mediului Constanţa), stakeholderi (operatori portuari), 
reprezentanţi ai ONG – urilor şi presa.  
 
Lucrările vor avea loc la Academia Română şi la sediul INCD GeoEcoMar.  
 
Dr. Glicherie Caraivan, 
Director INCD GeoEcoMar, Sucursala Constanţa. 
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