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Comunicat de presă
Conferinţa Internaţională
“Căutarea şi Salvarea de vieţi omeneşti pe mare - SAR
în regiunea Mării Negre”,
Constanţa, 12 - 13 octombrie 2016
Astăzi, 12 octombrie 2016, la Hotelul Bulevard din Constanţa, are loc deschiderea
lucrărilor Conferinţei Internaţionale “Căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare ‐ SAR, în
regiunea Mării Negre”, care se desfăşoară pe parcursul a două zile.
România, prin Autoritatea Navală Română, organizează cu acest prilej cea de a 13‐a
sesiune a Conferinţei, având în vedere obligaţiile ce decurg ca urmare a aderării la Convenţia
Internaţională privind Căutarea şi Salvarea Vieţii Omeneşti pe Mare (SAR 1979) şi la Convenţia
internaţională „SOLAS 1974” privind Ocrotirea Vieţii Omeneşti pe Mare (SOLAS 1974), precum şi
în urma semnării la Ankara, în 1988, a ”Acordului de cooperare privind serviciile de căutare şi
salvare pe mare, între statele riverane Mării Negre”.
La lucrările conferinţei participă reprezentanţi ai autorităţilor şi administraţiilor
maritime din zona Mării Negre, responsabili cu activitatea de căutare şi salvare de vieţi omeneşti
pe mare, respectiv Bulgaria, Georgia, Turcia, Ucraina şi Federaţia Rusă, alături de reprezentanţi
ai instituţiilor şi companiilor implicate în activitatea SAR din România: Ministerul Transporturilor,
Prefectura Constanţa, ARSVOM, RADIONAV, CERONAV, CN APMC SA, Ministerul Apărării
Naţionale (Centrul Naţional Militar de Comandă – Nucleu şi Academia Navală „Mircea cel
Batrân”) Ministerul Administraţiei şi Internelor – Centrul Naţional de Monitorizare a Situaţiei
Operative, Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Inspectoratul General al Poliţiei de
Frontieră, Garda de Coastă Constanţa, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Dobrogea” al
Judeţului Constanţa), Universitatea Maritimă Constanţa, Regional Air Services, GSP, DAMEN
Galaţi.
Agenda Conferinţei cuprinde ca teme principale de discuţie:
 Sistemul naţional SAR – facilităţi şi capabilităţi, alerte false şi reale;
 rapoarte de ţară privind activitatea de căutare şi salvare de vieţi omeneşti pe mare;
 operaţiunile SAR offshore la Marea Neagră;
 planurile de cooperare SAR cu navele de pasageri;
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funcţionalităţile portalului web Black Sea MRCC;
programul anual al instruirilor privind activitatea SAR;
serviciile de asistenţă maritimă ‐ Maritime Assistance Services;
implicarea sectorului privat în activităţile de cautare şi salvare pe mare;
atribuţiile Poliţiei de Frontieră în ceea ce priveşte activitatea SAR.

Conferinţa are ca scop reunirea tuturor factorilor zonali implicaţi în desfăşurarea şi
coordonarea activităţilor de căutare şi salvare marină, pentru a creşte eficienţa acţiunilor de
căutare şi salvare, precum şi pentru a îmbunătăţi coordonarea regională a serviciilor de căutare
şi salvare (SAR) în regiunea Mării Negre.
Conferinţele BS SAR se organizează anual, în baza prevederilor art. 9 al Acordului de la
Ankara din 27.11.1998, de cooperare privind serviciile de căutare şi salvare pe mare între statele
riverane Mării Negre, care stipulează că reprezentanții autorităților competente ale părților se
întrunesc ori de câte ori este necesar şi cel puţin o dată pe an, în scopul dezvoltării cooperării, al
schimbului de experiență si de informaţii. Aceste conferinţe sunt găzduite pe rând de ţările
riverane Mării Negre.
România a iniţiat în anul 2004 ciclul Conferinţelor BS SAR, prin organizarea primei
sesiuni, în cooperare cu Organizaţia Maritimă Internaţională, în baza prevederilor legislaţiei
internaţionale menţionate mai sus amintite, cât şi a celei naţionale în domeniu, şi anume Legea
nr.31/1999 care aprobă Ordonanţa Guvernului nr.115 din 27 august 1998 pentru aderarea
României la Convenţia internaţională SAR 1979.
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