
MISIUNEA NOASTRĂ
Să lucrăm împreună pe eco-rutele maritime.

REZULTATE AŞTEPTATE
• creşterea gradului de conştientizare a avantajelor 
economice şi de mediu rezultate dintr-un management 
durabil, concertat, în toate porturile; 
• crearea unor grupuri înalt specializate la nivelul 
autorităţilor portuare, cu competenţă sporită privind 
Sistemele de Management de Mediu (SMM);
• dezvoltarea de suport educaţional şi de instruire, 
accesibil tuturor porturile partenere în proiect, precum şi 
operatorilor care activează în aria acestora;
• cartarea zonelor critice şi vulnerabile la riscuri de 
mediu din porturi şi din zonele învecinate acestora 
(eco-mapping) şi determinarea elementelor şi cauzelor 
generatoare;
• elaborarea unui Plan de Acţiune sustenabil care să 
servească drept instrument util soluţionării în timp real a 
problemelor critice de mediu din �ecare port implicat;
• furnizarea unui model comun de dezvoltare 
sustenabilă a porturilor de pe ruta coridoarelor maritime;
•  oferirea unui sistem de management inteligent de 
mediu şi de comunicare, precum şi tehnologiile integrate 
de protecţie împotriva riscurilor de mediu;
• îmbogăţirea informaţiei furnizate în funcţie de 
necesitate în scopul implementării modelului sustenabil 
de dezvoltare prietenos cu mediul în toate porturile 
conectate prin coridoarele de transport maritim;
• furnizarea studiilor de fesabilitate operatorilor 
portuari pentru sistemele de management de mediu 
• crearea unei platforme permanente de dialog între 
porturi, pe de o parte, şi între acestea şi stakeholderi, 
operatori portuari, pe de altă parte;
•  formarea unei Forţe transnaţionale cu misiunea de a 
conecta platformele locale de dialog, ce vor servi ca 
suport pentru porturile SEE, cu posibilitate de 
îmbunătăţire pe viitor.

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG
• facilitarea cooperării transfrontaliere şi trans-Europene 
între porturile SEE (South East Europe) prin promovarea 
parteneriatului între stakeholderi (autorităţi portuare, pe 
de o parte, şi instituţii şi autorităţi locale, intreprinderi, 
operatori externi, cetăţeni, pe de altă parte), stimulând 
astfel crearea unei politici integrate de protecţie a 
mediului şi de dezvoltare a porturilor din cadrul Reţelei de 
Transport Trans-Europene;

• dezvoltarea şi implementarea sistemelor inteligente de 
management portuar şi de comunicare, folosind 
tehnologii integrate de protecţie împotriva riscurilor de 
mediu care să conducă la reducerea consecinţelor 
acestora asupra sănătăţii umane, biodiversităţii sau altor 
factori de mediu. 

VIZIUNEA NOASTRĂ
Oferirea celor cu responsabilităţi în domeniu a 
instrumentelor şi politicilor necesare plani�cării unui model 
comun de funcţionare e�cientă a Reţelei de Transport 
Trans-Europene.

PROIECTUL 
Inspirat de creşterea numărului iniţiativelor europene 

menite a îmbunătăţi mobilitatea mărfurilor şi persoanelor 

pe rutele maritime, precum şi de revizuirea, în ultimii ani, 

a politicii Reţelei de Transport Trans-Europene (TEN-T), 

proiectul TEN ECOPORT vizează realizarea unui Model 

Comun de Dezvoltare Durabilă în Armonie cu Mediul şi 

de acces la reţelele de transport maritim.

Dezvoltarea sustenabilă a coridoarelor maritime 

presupune 2 etape importante: prima, constă în 

implementarea politicilor legislative comune în scopul 

creării unor oportunităţi egale în ţările implicate în 

proiect, dar care, totodată, să nu afecteze mediul 

concurenţial dintre porturi. Cea de-a doua etapă constă 

în veri�carea calităţii rezultatelor acestui proces.

TEN ECOPORT este canalizat pe crearea unor 

platforme de dialog permanent, organizate pe două 

niveluri: primul, între autorităţile portuare implicate în 

stabilirea unor reguli care să �e comune ţărilor din 

proiect, cel de-al doilea, în cadrul �ecărui port, între 

autorităţi şi operatori, cu rolul de a urmări �abilitatea 

rezultatelor obţinute după procesul implementării 

politicii comune de mediu şi propunerea, acolo unde se 

cere, a unor reguli suplimentare de protecţie a mediului 

pe termen lung. 



PARTENERI

ITALY
• Politehnica din Bari (Partener lider) www.poliba.it
• Autoritatea Portuară Levante  www.aplevante.org
• Autoritatea Portuară Brindisi www.portodibrindisi.it
• UNIVERSUS CSEI – Consortiul Universitar Pentru
   Training şi Inovare  www.universus.it

GREECE
• Institutul Pentru Educaţie Tehnologică Epirus
   www.teiep.gr,  http://kic.teiep.gr
• Autoritatea Portuară Igoumenitsa S.A.  
   www.olig.gr
• Autoritatea Portuară Patras S.A.  www.patrasport.gr

BULGARIA
• Institutul Naţional de Meteorologie şi Hidrologie,
   Academia Bulgară de Ştiinţe   www.meteo.bg
• Compania Pentru Infrastructură a Porturilor din 
   Bulgaria www.bgports.bg
 

ROMANIA
• Institutul Naţional pentru Geologie Marină şi 
   Geoecologie www.geoecomar.ro  
• Autoritatea Navală Română www.rna.ro

MUNTENEGRU
• Institutul de Biologie Marină, Universitatea din 
   Muntenegru  www.ibmk.org  
• Consorţiul Portului Bar  www.lukabar.me

CROAŢIA
• Autoritatea Portului Dubrovnik   
   www.portdubrovnik.hr
 

ALBANIA
• Universitatea Politehnică din Tirana www.upt.al 
• Autoritatea Portului Durres  www.apdurres.com.al
 

Împreună pe eco-rutele maritime

STADIUL PROIECTULUI

Jointly
on eco-routes

TEN ECOPORT Project

Cartarea zonelor şi aspectelor critice de mediu 
(eco-mapping) este una dintre activităţile cheie ale 
proiectului, �ind un instrument simplu destinat 
managementului de mediu. O dată cu analiza 
concomitentă a structurii porturilor istorice şi studierii 
relaţiilor lor funcţionale şi spaţiale cu vecinătăţile, TEN 
ECOPORT doreşte refacerea şi reintegrarea acestora în 
scopul creării unui impact pozitiv asupra actualului sistem 
port – oraş, oarecum fragmentat şi neunitar. 

O platformă web GIS performantă va monitoriza şi analiza 
mediul ambiant din porturi şi din apropierea lor, 
coridoarele de transport maritime, concentrându-se asupra 
unei largi varietăţi de parametri şi informaţii privind 
aspectele de mediu.

Buget total: 2.248.282,00 EUR
Durata Proiectului: 10/2012 - 9/2014

Sud-Estul Europei
Programul de Cooperare Transnaţională

Axa prioritară 2 Protecţia şi îmbunătăţirea mediului
Aria de intervenţie 2.2 Îmbunătăţirea prevenţiei riscurilor de mediu
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