
 
 

 

 
 

Reuniunea partenerilor  
în cadrul celei de-a 6-a Ședinţe de lucru 
a Proiectului TEN ECOPORT, Arta - Grecia 

 
 

 
Sub auspiciile Proiectului TEN ECOPORT – Îmbunătățirea trans-națională a Rețelei 

Ecoport8, cod SEE/D/0189/2.2/X, ca parte a responsabilităților ce-i revin în cadrul acestuia, 
Autoritatea Navală Română a participat în luna iulie a acestui an, la cea de-a 6-a Reuniune a 
partenerilor TEN ECOPORT, care s-a desfăsurat în Arta, Grecia. 

În cadrul discuțiilor a fost analizat stadiul de realizare a obiectivelor principale ale 
proiectului și au fost prezentate rezultatele obținute de fiecare partener.  

De asemenea, s-a finalizat cartografierea aspectelor critice și a riscurilor de 
vulnerabilitate specifice fiecărui port și orașului adiacent portului respectiv. 

Autoritatea Navală Română participă ca partener în cadrul proiectului menţionat, co-
finanțat de Uniunea Europeană, proiect de susținere și încurajare a creării parteneriatelor 
transfrontaliere între porturile statelor din zona de sud-est a Europei. Scopul proiectului îl 
constiutie dezvoltarea colaborării și întărirea relațiilor efective la nivel local și al autorităților 
portuare, al instituțiilor și întreprinderilor cu implicare în domeniul naval, operatorilor portuari 
și sectorului public privat implicat, într-o viziune de lungă durată de stimulare și creștere a 
nivelului de protecție a mediului marin și portuar. 

Proiectul TEN ECOPORT este implementat printr-un număr de 16 parteneri din 7 state 
situate în zona de sud-est a Europei, 13 parteneri provenind din state membre ale Uniunii 
Europene (Italia, Grecia, Bulgaria, România și Croația) și 3 parteneri provenind din state non 
comunitare (Muntenegru și Albania) 

Dezvoltând un proces metodologic pentru educație și formare profesională de la egal la 
egal între porturi și actorii care operează în zona fiecăruia dintre aceste porturi, proiectul pune 
la dispoziția autorităților portuare grupuri de lucru super-specializate, cu o capacitate crescută 
în ceea ce privește Sistemul de Management de Mediu.  

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, bazat pe un set de probleme critice definite de actorii cheie direcți și indirecți. 

Rezultatul va garanta acordarea de asistență și suport în continuare prin stabilirea unui 
grup de lucru transnațional care va face legătura între platformele locale și va servi drept Grup 
Consultativ European de Cooperare Teritorială (GECT) pentru rețeaua de porturi SEE și 
dezvoltarea viitoare a acesteia.  

Astfel, fiecare port a implementat propriul său plan de acțiune ca instrument pentru 
soluționarea în timp util a problemelor critice, monitorizând eficiența proceselor alese pentru 
dezvoltarea durabilă.  
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Proiectul TEN ECOPORT debutat în luna octombrie a anului 2012 şi se va finaliza în luna 

decembrie a acestui an, iar în perioada 15-16 septembrie 2014, partenerii vor organiza la 
Varna cea de-a doua Conferință Transnațională cu tema “Dezvoltarea durabilă a coridoarelor 
maritime și a apelor costiere”. 

 
Rezultatele reuniunii, împreună cu alte instrumente de informare, sunt accesibile pe 

pagina de internet aferentă proiectului www.tenecoport.eu. 
 
 
 
Persoana de contact: 
Dumitru Bucuresteanu, Sef Serviciu SAR - Poluare 
Autoritatea Navala Romana 


