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Întâlnire comună româno ‐ bulgară pe probleme de colaborare transfrontalieră
12.02.2016
Astăzi, 12 februarie 2016, s‐a desfășurat la sediul Autorității Navale Române o Întâlnire
bilaterală româno – bulgară pe probleme de cooperare transfrontalieră. La întâlnire au participat
reprezentanți ai Autorității Navale și reprezentanți ai Administrației Maritime din Bulgaria (AMB).
Din delegația bulgară au făcut parte : dl. Gheorghi Ivanov, director executiv adjunct al AMB, dl.
Petar Kirov – secretar general al AMB, dl. Gheoghi Motev – director al Direcției SAR, șefii
căpităniilor de port din Lom și Ruse, precum și specialiști din cadrul autorității.
Principala temă aflată pe agenda întâlnirii s‐a referit la colaborarea transfrontalieră în cadrul
Programului INTERREG V‐A, prin inițierea unui proiect româno – bulgar în parteneriat, pentru
dezvoltarea unei baze de date comune și a unui cadru legal comun pentru inspecțiile la nave în
porturile situate pe sectorul comun al Dunării, cu interfață în sistemul de supraveghere și
management al traficului de nave RIS și dezvoltarea de reguli specifice pentru navigație pe sectorul
comun al Dunării. Proiectul este conceput pentru a se înscrie în Axa 5 a Programului, cu obiectiv
specific « creșterea capabilităților de cooperare și a eficienței instituțiilor publice ».
În partea a doua a întâlnirii au fost discutate aspecte legate de utilizarea obligatorie a
transponderelor AIS de către navele de navigație interioară și abordarea coordonată a intervențiilor
în caz de evenimente de navigație și a operațiunilor de salvare pe sectorul comun al Dunării.
Întâlnirea de azi este cea de a doua în seria de întâlniri de lucru având ca obiect întărirea
cooperării între instituțiile omoloage din România și Bulgaria în vederea coordonării politicilor prin
dezvoltarea de abordări comune ale problemelor din domeniul transporturilor navale.
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