
Seminar comun româno-bulgar având ca obiectiv 

 „Căutarea și salvarea vieții umane pe mare in cadrul operațiunii FRONTEX MMO  

(Operațiunii Maritime Complexe) – Marea Neagră 2020” 
 

   In urma întâlnirilor de planificare, organizate de (Agenția Europeana a Gărzilor de 

Coasta) FRONTEX împreună cu Agenția Europeana pentru Siguranța Maritimă (EMSA) și Agenția 

Europeană pentru Controlul Pescuitului (EFCA), desfășurate în Decembrie 2019 la Budapesta, Ungaria și 

Februarie 2020 la Burgas - Bulgaria, la care a participat Directorul Centrului Maritim de Coordonare din 

cadrul Autorității Navale Romane, s-a convenit ca România și Bulgaria să organizeze o operațiune 

maritimă complexă, „MMO Black Sea 2020”, în cadrul activităților de cooperare europeană. 

 Urmare a întâlnirilor sus-menționate, in cadrul MMO Black Sea 2020 s-a decis organizarea unui 

exercițiu complex româno – bulgar incluzând și scenarii SAR și răspuns la poluare marina.  

Exercițiul a avut loc la Constanța, cu implicarea Gărzilor de Coastă și a autorităților maritime din 

Romania și Bulgaria, respectiv EFCA.  

La seminar au fost invitați observatori din diferite state membre și țări din afara UE.  

 Obiectivele avute in vedere in cadrul seminarului au fost: 

• Consolidarea coordonării și cooperării între toți actorii implicați în operațiunile SAR și răspuns la 

poluările marine. 

• Identificarea punctelor slabe, însușirea celor mai bune practici din cadrul activității SAR si răspuns la 

poluare, precum și necesitatea organizării pe viitor a unor seminarii pe aceasta tema. 

 Autoritatea Navală Română, prin reprezentanții Centrului Maritim de Coordonare, respectiv 

Directorul Centrului - Adrian Gheorghe Alexe și șeful Centrului Maritim de Căutare si Salvare (MRCC) -  

Marius Roibu, au participat împreună cu reprezentanți ai Agenției Române de Salvare a vieții pe Mare 

(ARSVOM) și ai Gărzii de Coasta romane și bulgare. 

 Acțiunea, desfășurata pe parcursul a 3 zile, a inclus și pregătirea exercițiului complex prin care 

navele ale gărzilor de coastă romanești și bulgărești precum si ale ARSVOM au simulat recuperarea 

persoanelor căzute in apă de la bordul unei ambarcațiuni la bordul cărora se aflau si alte persoane 

suspecte de imigrare ilegala. Totodată, scenariul de răspuns la poluare a avut in prim-plan acțiunea 

navei specializate pentru răspuns la poluările marine, aparținând ARSVOM.  

 In ambele scenarii au fost incluse misiuni executate de către două aeronave, aparținând 

Ministerului Afacerilor Interne.   

 Centrul Maritim de Căutare și Salvare a simulat coordonarea unităților specializate ( SAR și 

răspuns la poluare) conform scenariului, colectivul de pregătire a exercițiului din cadrul MRCC adaptând 

scenariile in conformitate cu procedurile interne SAR și răspuns la poluare. 

 Obiectivele propuse in cadrul exercițiului au fost atinse, evidențiind necesitatea cooperării inter-

instituționale atât pe plan național cat și internațional, in domeniul SAR și răspuns la poluare.



 


