
Cercetătorii europeni au prezentat rezultatele studierii integrate a impactului activităților umane 

și al fenomenelor naturale asupra ecosistemelor din mările Europei de sud. (Bruxelles, 7-9 

decembrie) 

Conferinţa știinţifică finală a proiectului PERSEUS Cercetarea marină integrată în Marea Mediterană 

și în Marea Neagră (Integrated Marine Research in the Mediterranean and the Black Sea)  a fost 

organizată la Bruxelles, în perioada 7-9 decembrie 2015, la sediul Academiei Regale belgiene pentru 

Știință și Artă.  

În cadrul conferinței au fost prezentate cele mai importante rezultate obţinute ca urmare a activităţilor 

de cercetare desfăşurate în cadrul proiectului PERSEUS. 

Proiectul PERSEUS (Policy-oriented marine Environmental Research for the  Southern  European  

Seas), inițiat în ianuarie 2012, este un proiect de cercetări care și-a propus să evalueze impactul  

interactiv al activităților umane și al fenomenelor naturale asupra Mării Mediterane și Mării Negre. În 

cadrul proiectului PERSEUS științele naturale au fost asociate celor socio-economice pentru a face 

predicții legate de efectul pe termen lung pe care îl au aceste presiuni asupra ecosistemelor marine. 

Obiectivele proiectului au fost de a înțelege și a evalua ecosistemele mărilor din sudul Europei (SES), 

de a gândi metode de îmbunătățire a acestor sisteme și de a conecta cercetarea marină cu politicile și 

necesitățile societății.  

Conferinţa de la Bruxelles a fost urmată apoi de întâlnirea finală a PERSEUS dedicată celor interesați: 

Strategii pentru cercetările marine în mările Europei de sud. Lecții învățate și drumul pe care-l mai 

avem de parcurs (Policy-oriented marine research in the SES: Lessons learned and the way ahead), 

care s-a desfășurat pe 10 decembrie în sediul Parlamentului European. 

Scopul principal al acestei întâlniri a fost acela de a contribui la aplicarea cu succes a Directivei-Cadru 

pentru Strategie Marină (MSFD) şi de a oferi rezultate şi recomandări bazate pe rezultatele ştiinţifice 

ale proiectului, care pot fi apoi preluate şi aplicate de factorii de decizie şi părţile interesate. 

Evenimentul a reunit reprezentanţi ai părţilor interesate, atât din Europa cât şi la nivel internaţional. În 

cadrul acestei întruniri au fost prezentate şi în faţa membrilor Comisiei Europene rezultatele 

proiectului, un rezumat al documentului Policy brief întocmit pe baza acestora, dar şi viziunea 

“ambasadorilor PERSEUS” (copii selectaţi pentru a reprezenta cele 5 ţări partenere de la Marea 

Mediterana şi de la Mare Neagră: Grecia, România, Malta, Spania, Turcia) care au susţinut conceptul 

“Mări Curate”. În acelaşi timp, evenimentul a pus bazele unui dialog care să elaboreze strategii pentru 

mările din sudul Europei.  

Cincizeci de institute naționale au participat la acest proiect, printre care, din partea României, INCD 

GeoEcoMar și INCD Grigore Antipa. 

 


