
 
 

 

 
 

INCD GeoEcoMar participă la COAST EXPO 2013 – Ferrara, Italia 
 
București, 4 Septembrie 2013 - În perioada 18-20 septembrie 2013, INCD GeoEcoMar va 
participa la COAST EXPO 2013, alături de Autoritatea Portuară din Levante (Portul din Bari, 
Barletta, Monopoli) şi Universitatea Politehnica din Tirana. COAST EXPO, eveniment aflat la cea 
de-a patra ediţie şi găzduit de Centrul Expoziţional din Ferrara, este cea mai specializată 
manifestare dedicată managementului şi protecţiei zonei costiere organizată în Italia. 
 
În cadrul acestei manifestări, într-o sesiune dedicată proiectelor finanţate prin fonduri 
europene, va fi prezentat şi proiectul TEN ECOPORT “Transnational Enhancement of ECOPORT8 
Network”, o continuare a proiectului ECOPORT 8 - proiect care a abordat problema impactului 
de mediu care afectează zonele portuare si din vecinătatea acestora, zone cu o mare densitate 
a populaţiei.  
 
TEN ECOPORT se derulează în perioada octombrie 2012 – septembrie 2014 şi este finanţat din 
fonduri structurale europene prin Programul de Cooperare Transnaţională Sud-Estul Europei, 
având un buget total de 2.284.282,00 Euro. 
 
Proiectul este coordonat de Politehnica din Bari - Italia, având 16 parteneri din 7 state din sud-
estul Europei din care 12 parteneri din state membre ale Uniunii Europene (Italia, Grecia, 
Bulgaria, Croaţia şi România) şi 4 parteneri din state ne-membre ale Uniunii Europene 
(Muntenegru şi Albania).  
 
Parteneri în proiect sunt: Autoritatea Portuară Levante - Italia, Autoritatea Portuară din Brindisi 
- Italia, Universus CSEI – Consorţiul Universitar de Formare şi Inovare - Italia, Institutul de 
Educaţie Tehnologică din Epir - Grecia, Autoritatea Portuară Igoumenitsa S.A - Grecia, 
Autoritatea Portuară Patras S.A - Grecia, Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie al 
Academiei Bulgare de Ştiinte, Compania Portuară Pentru Infrastructură Bulgară, Institutul 
Naţional de Geologie şi Geoecologie Marină – GeoEcoMar  România, Autoritatea Navală 
Română, Institutul de Biologie Marină al Universităţii din Muntenegru, Autoritatea Portuară din 
Bar - Muntenegru, Autoritatea Portuară din Dubrovnik - Croaţia, Universitatea Politehnică din 
Tirana - Albania şi Autoritatea Portuară Durres - Albania.  
 
Obiectivele pe termen lung ale proiectului TEN ECOPORT urmăresc atât consolidarea 
parteneriatelor transfrontaliere şi trans-Europene între porturile din statele zonei de Sud-Est a 
Europei în scopul dezvoltării de colaborări şi relaţii eficiente cu beneficiarii în vederea stimulării 
unei politici integrate de protecţie a mediului şi interconectarea coridoarelor reţelei trans-
europene (Trans European Network -TEN), cât şi dezvoltarea şi implementarea unor sisteme 
portuare inteligente de management şi informaţii privind mediul înconjurător, folosind 
tehnologii integrate şi avansate pentru protecţia împotriva riscurilor de mediu în vederea 
reducerii impactului asupra sănătăţii oamenilor, biodiversităţii şi a altor aspecte de mediu. 
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