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Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare
Marină „Grigore Antipa” (INCDM) a
organizat vineri, 2 noiembrie 2012, prima
întâlnire de consultare a grupurilor de
interese din programul de activităţi al
proiectului MISIS – „Îmbunătăţirea
sistemului integrat de monitoring în Marea
Neagră în conformitate cu Directiva-Cadru
„Strategia pentru mediul marin“. Proiectul
MISIS este finanțat din fonduri europene și
este coordonat de către INCDM “Grigore
Participanții au concluzionat că este
Antipa” , având ca parteneri pe Institutul
necesară coordonarea la nivelul întregului
Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru
bazin al Mării Negre
Geologie şi Geoecologie Marină
(GeoEcoMar), Universitatea „Ovidius” din
Constanţa, Institutul de Oceanologie – Academia de Ştiinţe din Bulgaria (IO-BAS) şi Universitatea din
Sinop din Turcia. La reuniune au participat grupurile de interese din România (institute de cercetare,
agenții de protecția mediului, ABADL, ministere, direcții, universități etc. și operatori economici care
au legătură cu mediul marin).
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Program integrat de monitoring
Ca ţară semnatară a Convenţiei pentru Protecţia Mării Negre Împotriva Poluării, România şi-a asumat
obligaţia de a stabili şi realiza un program de monitoring şi evaluare a poluării apelor marine naţionale.
Ca ţară membră a Uniunii Europene, România are obligaţia să asimileze şi să implementeze legislaţia
europeană. Scopul proiectului MISIS este dezvoltarea unui program coerent de activităţi pentru
îmbunătăţirea calităţii şi eficacităţii sistemului integrat al monitorizării datelor de mediu la Marea
Neagră în conformitate cu Directiva Cadru „Strategia pentru mediul marin“. În timp ce obiectivul
general este acela de a sprijini eforturile de a proteja și de a restabili calitatea mediului și dezvoltarea
durabilă a Mării Negre, obiectivele specifice ale acestui proiect sunt îmbunătățirea disponibilității și
calității datelor fizico-chimice și biologice pentru evaluarea integrată a starii mediului Mării Negre,
creșterea numărului și dimensiunii ariilor marine protejate în Marea Neagră, precum și a gradului lor de
protecție, creșterea gradului de implicare a părților interesate și sensibilizarea publicului în ceea ce
privește problemele de mediu. Alte inițiative care sprijină proiectul MISIS în care INCDM este partener
sunt proiectele europene FP7 PERSEUS (Cercetarea mediului marin orientată către politici în mările
sudice ale Europei) și CoCoNET (Rețele inter-costiere de arii marine protejate).
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Cooperarea este esențială
De asemenea, în cadrul întâlnirii s-au evaluat rezultatele cooperării cu reprezentanţii grupurilor de
interese din domeniul mediului marin în cadrul proiectului MISIS și s-a prezentat chestionarul pentru
evaluarea deficienţelor de informaţii privind activităţile legate de mediul marin. Scopul acestui
chestionar, ce a fost distribuit tuturor instituțiilor cu atribuții de monitorizare a mediului marin, este
identificarea deținătorilor de date relevante pentru furnizarea informaţiilor cât mai complete către
Ministerul Mediului și Pădurilor şi îndeplinirea obligaţiilor de raportare ale României la Comisia
converted by Web2PDFConvert.com

Europeană. Obiectivul final este asigurarea suportului ştiinţific necesar pentru elaborarea Planului de
Măsuri care să conducă la o Stare Ecologică Bună până în anul 2020 (conform Directivei Cadru
„Strategia pentru mediul marin“).
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Reţea ştiinţifică on-line la Marea
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Se pune la punct planul pentru
Marea Neagră
Strategia Dunării – dezbătută la
Constanţa

Mărturii despre eroii Mangaliei
Cu prilejul zilei de 25 octombrie – Ziua
Armatei Române, ...

Reţea ştiinţifică on-line la Marea Neagră
Nicăieri nu este cooperarea în domeniul mediului mai
necesară decât la Marea Neagră, care este supusă
unor presiuni imense atât datorită activităţilor umane,
cât şi din cauza schimbărilor climatice. În acest sens,
ţările riverane şi-au unit cunoştinţele şi experienţa în ...

Angajamente pentru Marea Neagră

Masă rotundă la Senat
La acest moment, la Senat, în Sala
Avram Iancu, în ...

Vine frigul, cu ploi şi ninsori. Vezi
cum va fi vremea între 23 octombrie
şi 5 noiembrie
Primele ninsori îşi vor face simţită
prezenţa începând din acest ...
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Universitatea „Ovidius“ va găzdui
astăzi, începând cu ora 12.00,
vernisajul ...

„Armata Română, trecut, prezent şi
viitor“
Mâine, la Muzeul Marinei, sala Clio,
va avea loc începând ...
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Afost desemnata tipografia care va tipari
buletinele de vot
Institutul de Cercetare – Dezvoltare Marina „Grigore Antippa“ (INCDM) organizeaza vineri, 2 noiembrie
BEJ, completat cu reprezentantii formatiunilor
2012, cu incepere de la ora 11:00, prima intalnire de consultanta a grupurilor de interese in programul de
politice
activitati al proeictului MISIS „Imbunatatirea sistemului integrat de monitoring in Marea Neagea, in
Copil gasit pe strada la Navodari. Politistii
conformitate cu Directiva – Cadru <Strategia pentru mediul marin>“. Intalnirea va avea loc la sediul INCDM, incearca sa-i gaseasca familia
situat in B-dul Mamaia nr. 300, Constanta.
ARD Constanta a depus proiectul privind
organizarea referenumului privind vanzarea
In cadrul intalnirii se vor dezbate contextul actual al Directivei – Cadru „Strategia pentru mediul marin“,
Cazinoului
sistemul national de monitoring integrat al apelor de la litoralul romanesc al Marii Negre, programul de
Săbii de panoplie, articole de îmbrăcăminte şi
monitoring al surselor de poluare a mediului marin. De asemenea, se vor evalua rezultatele cooperarii cu ustensile de bucătărie nedeclarate confiscate
reprezentanti grupurilor de interese din domeniul mediului marin in cadrul proiectului MISIS, si se va
în Portul Constanţa Sud Agigea
prezenta chestionarul pentru evaluarea deficientelor de informatii privind activitatile legate de mediul
Aproximativ 1,4 kilometri de plase
marin.
monofilament şi 200 kilograme peşte
confiscate în Delta Dunării
Proiectul MISIS este coordonat de catre Institutul National de Cercetare – Dezvoltare Marina „Grigore
Miniştrii Eduard Hellvig, Ovidiu Silaghi şi Liviu
Antippa“ (INCDM), avand ca parteneri pe Institutul National de Cercetare – Dezvoltare pentru Geologie si
Pop, acuzaţi de ANI de conflict de interese,
Geoecologie Marina (GeoEcoMar), Universitatea „Ovidius“ din Constanta, institutul de Oceanologie –
incompatibilitate şi venituri nejustificate
Academia de Stiinte din Bulgaria (IO-BAS) si Universitatea „Sinop“ din Turcia.
Dosarul lui Andrei Plăcintă va fi rejudecat
Trafic feroviar blocat după ce un tren a lovit un
Scopul proiectului vizeaza dezvoltarea unui program coerent de activitati pentru imbunatatirea calitatii si
tir
eficacitatea sistemului integrat al monitorizarii datelor de mediu la Marea Neagra, in conformitate cu
Directiva – Cadru MSFD 2008/56/EC.
componenta importanta intre activitatile proiectului vizeaza organizarea de activitati cu sprijinul diferitelor
grupuri de interese, intre care: institute de cercetare, institute publice, organisme guvernamentale, ONGuri, companii private si agentii care activeaza in domeniul pescuitului, in vederea evaluarii calitatii
informatiilor disponibile in prezent, si identificarea de masuri pentru imbunatatirea acestora.
Directiva – Cadru „Strategia pentru Mediul Marin“ a fost emisa la 17 iunie 2008 si stabileste cadrul
normativ, metodologiile si responsabilitatile in administrarea informatiilor legate de starea mediului marin
in tarile din Uniunea Europeana.
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