
Institutul Naţional de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”
promotor al protecţiei mediului marin al Mării Negre

Este o onoare pentru mine să am posibilitatea de a-mi exprima
mulţumirile pentru colaborarea fructuoasă avută cu Institul Naţional de Cercetare-
Dezvoltare Marină “Grigore Antipa” cu ocazia aniversării a 40 de ani de activitate
a acestui institut port drapel al cercetării marine româneşti. Cred că aceşti 40 de
ani au impus INCDM ca o unitate de referinţă atât la nivel naţional cât şi la nivel
regional şi internaţional lucru susţinut de marele număr de proiecte coordonate de
institut sau la care acesta este parte.

Astfel, INCDM “Grigore Antipa” a fost şi este elementul esenţial al
eforturilor întreprinse de România şi de Ministerul Mediului şi Pădurilor în
activitatea de implementare a Convenţiei pentru protecţia Mării Negre împotriva
poluării. Experţii institutului si-au dovedit pe deplin profesionalismul la nivel
regional, aceştia fiind conducatori a aprope jumătate din grupurile consultative
organizate la nivelul Comisiei pentru protecţia Mării Negre.

De asemenea un rol foarte important a avut INCDM Grigore Antipa în
implementarea directivelor specifice ale Uniunii Europene şi în special a
directivei privind calitate apelor pentru crustacee precum şi în susţinerea
ştiinţifică şi instruirea experţilor implicaţi în Planul Naţional de Pregătire,
Cooperare şi Răspuns în Caz de Poluare Marină cu Hidrocarburi.
În plus este de remarcat că, din punct de vedere al protecţiei mediului, institutul s-
a implicat mai mult decât activitatea de cercetare-dezvoltare, înfiinţând şi
preluând administrarea primei  zone protejate marine, rezervaţia naturală 2 Mai-
Vama Veche.

Un alt sprijin deosebit pe care INCDM “Grigore Antipa” l-a acordat
Ministerului Mediu şi Pădurilor se referă la managementul integrat al zonei
cost.iere. Acest sprijin a inclus  atât asistenţa la dezvoltările legislative cât şi în
faza de implementare prin asigurarea secretariatului Comitetului Naţional al Zonei
Costiere.

La acest moment aniversar, după o colaborare personală cu un număr
mare de experţi ai institutului, profit de oportunitatea de a-mi putea exprima încă
odată mulţumirile pentru succesele comune şi să subliniez necesitatea implicării
în continuare a INCDM în special legat de implementarea Strategiei marine a
Uniunii Europene.
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