
 
 

RAPORT DE SINTEZĂ  
 

SIMPOZIONUL INTERNAȚIONAL PROTECȚIA ȘI GESTIONAREA DURABILĂ A 
ECOSISTEMULUI MĂRII NEGRE. IMPERATIV AL MILENIULUI TREI, EDIȚIA A VI-A 

30 Octombrie 2013 
Constanța, România 

eveniment organizat în cadrul cele de-a a 4-a Conferințe Științifice Bianuale a Mării 
Negre: „Marea Neagră - Provocări în vederea atingerii stării bune a mediului“ 

 

 
Simpozionul Internațional „Protecția și gestionarea durabilă a ecosistemului Mării Negre. 

Imperativ al mileniului trei. Ediția a VI-a“ a fost organizat de INCDPM - Institutul Naţional de 

Cercetare - Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” Constanța, alături de Secretariatul Permanent al 

Comisie Mării Negre și Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice. 

Simpozionul Internațional „Protecția și gestionarea durabilă a ecosistemului Mării Negre. 

Imperativ al mileniului trei. Ediția a VI-a“ a vizat întrunirea, în cadrul lucrărilor, a principalilor 

colaboratori din țară și din străinatate ai Institutului nostru, reprezentanți ai instituțiilor de 

cercetare, învățământ superior, organizații științifice, agenți economici interesați de 

problematica mediului marin. Simpozionul a asigurat cadrul de dezbatere necesar promovării de 

noi programe și proiecte de colaborare bilaterală sau regională, în scopul creșterii participării 

românești la programele Uniunii Europene și integrarea ariei românești a cercetării în aria 

europeană a cercetării. 

Pentru buna desfăşurare a lucrărilor manifestării, organizatorii au editat si au pus la 

dispoziţia tuturor participanţilor volumul nr. 43 din periodicul „Cercetari marine-Recherches 

marines”, în ediţie în limba engleză, precum și  programul  simpozionului și volumul 

rezumatelor. 

În conformitate cu prevederile legale, organizatorul a menţionat, prin afişaj, sprijinul 

logistic primit, numele cofinanţatorilor și sponsorilor, acţiune completată prin înscrisuri inserate 

în documentele oficiale ale manifestării („Cercetări marine - Recherches marines” nr. 43 / 2013, 

Volumul de rezumate și Programul).  

 

 

 

 



 
 

 

Simpozionul Internațional „Protecția și gestionarea durabilă a ecosistemului Mării Negre. 

Imperativ al mileniului trei. Ediția a VI-a“ a fost structurat în 5 secțiuni distincte: o secțiune 

plenară și patru secțiuni cu lucrări prezentate în format poster. 

Secțiunea plenară  (5 expuneri orale) a debutat cu prezentarea Raportului privind 

starea mediului marin și costier la litoralul românesc, realizată de dl. director al INCDM „Grigore 

Antipa“, dr. ing. Simion Nicolaev, care a evidențiat ușoarele semne de îmbunătățire a 

ecosistemului marin. A urmat o prezentare referitoare la posibilitatea implementării unor 

platforme mobile, ca măsuri active de protecție împotriva eroziunii costiere (prof. dr. Eden 

Mamut, Universitatea „Ovidius“ Constanța). Sesiunea plenară a continuat cu expunerea 

referitoare la o schemă de îmbunătățire a predicțiilor asupra valurilor în zona de vărsare a 

Dunării în Marea Neagră (prof. Dr. Eugen Rusu, Universitatea „Dunărea de Jos“, Galați). Mediul 

privat s-a remarcat prin  prezentarea singurei ferme de creștere a calcanului de la litoralul 

românesc (Gabriel Mihail Popescu - SC Elcomex Aqua SRL, România) și a unui material 

absorbant revoluționar de produse petroliere, extrem de util în caz de poluare accidentală cu 

petrol (Nicolas Sburătură, Recovery Solutions Consulting SRL, Finlanda). 

Secțiunea plenară a fost urmată, după-amiaza, de prezentarea posterelor, împărțite pe 

patru secțiuni diferite, după cum urmează:  

Secțiunea 1 - Oceanografie, inginerie marină și costieră 

În cadrul acestei secțiuni au fost prezentate 7 lucrări (în format poster), ce au aparținut 

unor autori afiliați Instititului Național de Cercetare-Dezvoltare Marină „Grigore Antipa“ 

Constanța și Universității „Dunărea de Jos“ Galați - Facultatea de Mecanică. Au fost abordate 

următoarele arii de cercetare: 

- Dinamica zonei costiere/evoluția liniei țărmului Mării Negre 

- Intercațiunea apă - aer - țărm 

- Tehnologii marine 

- Caracterizarea chimică a apelor marine românești 

- Presiuni antropice asupra ecosistemului marin.  

Prezentările din domeniul oceanografiei costiere s-au referit în principal la cunoașterea 

stării mediului marin, caracterizarea din punct de vedere fizic și chimic al apelor marine 

româneștu și fenomenul de eutrofizare, identificarea surselor de contaminare și monitorizarea 



 
substanțelor periculoase. De asemenea, au fost lucrări axate pe studiile pe termen lung ale 

apelor marine costiere și modificările survenite la interfața mare - uscat. Studiile evoluției liniei 

țărmului în perioada 1962-2012 în zona Rezervației Biosferei Delta Dunării au arătat că 

eroziunea costieră a fost procesul dominant. Analiza evouției temperaturii apei mării și a aerului 

a arătat că ambii parametri înregistrează tendințe de creștere, fiind, cel mai probabil, cazua 

creșteri nivelului mării, favorizând astfel eroziunea. Evaluarea nivelurilor actuale ale nutrienților 

și eutrofizării în apele românești ale Mării Negre și ale substanțelor periculoase, ca parte din 

implementarea Directivei Cadru Strategia pentru Mediul Marin, s-a bazat de date achiziționate 

în perioada 2006-2011 din rețeaua de stații de monitorizare. Pe termen lung, s-au înregistrat 

concentrații scăzute ale nutrienților, comparativ cu valorile din anii 1960, perioadă de referință 

pentru buna calitate a apelor marine românești. De asemenea, și concentrațiilor pesticidelor 

organoclorurate, hidrocarburilor aromatice polinucleare și metalelor grele prezintă a tendință de 

scădere.  

Secțiunea 1 - Oceanografie, inginerie marină și costieră a subliniat și importanța 

dezvoltări/implementării de noi tehnologii și instrumente de cercetare, pentri a înțelege impactul 

presiunilor antropice asupra ecosystemului marin. 

 

Secțiunea II - Ecologie marină și protecția mediului  

În cadrul Secțiunii II s-au prezentat 7 lucrări în format poster, acoperind un domeniu 

variat de subiecte: de la distribuția spațială a fitoplanctonului în sezonul de primăvară de-a 

lungul litoralului românesc sau starea populaților organismelor bentale din zona marină a 

Rezervației Biosferei Delta Dunării la gradul de conformitate a calității apelor de creștere a 

moluștelor sau o crearea unei rețele științifice de prevenire a dezastrelor naturale în regiunea 

Mării Negre.  

S-a constatat că scăderea aportului de nutrienți din Dunăre a condus la o modificare în 

structura fitoplanctonului, în special în ceea ce privește raportul dintre diatomee și dinoflagelate 

și scăderea densității organismelor fitoplanctonice în partea sudică a litoralului și către larg. O 

altă lucrare a atras atenția asupra gradului de infestare cu nematode destul de ridicat al 

principalelor specii comerciale de pești. De asemenea, analizele au demonstrat că, de-a lungul 

litoralului românes, apele desemnare pentru creșterea moluștelor cu conforme cu Directica 

Cadru Ape pentru Moluște 2006/113/CE. 



 
Secțiunea II - Ecologie marină și protecția mediului a semnalat și faptul că utilizarea 

procesului de separație prin flotație în timpul tratării apelor de mare este un proces extrem de 

simplu, rapid și eficient. O altă concluzie a acestei secțiuni a fost că un aport de adjuvanți cu 

proprietăți antioxidante poate diminua efectele stresului oxidativ cauzat de și inerent lucrului în 

condiții de hiperbarism (scufundări în saturație). 

 

Secțiunea III - Resurse Marine Vii  

În cadrul secțiuni III au fost prezentare 5 lucrări în format poster, acoperind următoarele 

domenii de cercetare: resurse pescărești (2), protecția mamiferelor marine (1), acvacultură 

marină (1) și deșeuri marine (1). 

Cele două lucrări din domeniul resurselor pescărești se referă în principal la cunoașterea 

stării actuale a populațiilor principalelor specii de pești de interes comercial de la litoralul Mării 

Negre și tendințele de evoluție ale stocurilor acestora. Rezultatele obținute în cadrul 

Programului Național de Colectare Date Pescărești în perioada 2008-2012 s-au concretizat în 

date despre pescării, structura flotei, unelte și efortul de pescuit, structura cantitativă și calitativă 

a capturilor, influența pescăriilor asupra mediului marin, recomandări legislative și instituționale 

pentru managementul pescăresc. În ceea ce privește managementul calcanului, spre exemplu, 

principalele obiective ale acestuia sunt creșterea biomasei, creșterea productivități economice, 

asigurarea de locuri de luncă în zona costieră, asigurarea producției de resurse de hrană, 

creșterea veniturilor din exportarea calcanului etc. Lucrarea privind conservarea și protejarea 

delfinilor s-a axat pe soluții tehnice concrete pentru reducerea capturilor accidentale. Astfel, s-a 

propus utilizarea pingerelor fixate pe uneltele de pescuit (setci) pentru a împiedica încurcarea 

cetaceelor în plasele pescărești. În cadrul acestei secțiuni, s-a subliniat, de asemenea, 

importanța existenței unui filtru epibiont eficient de-a lungul fâșiei litorale, date fiind proprietățile 

acestuia de a epura apele și a asigura o bună calitate a acestora. S-au propus, astfel, mai multe 

variante de suporți artificiali pentru fixarea in mediul marin a bivalvelor. 

Nu în ultmimul rând, cu toate că nu există programe naționale dedicate în acest sens, 

deșeurile marine reprezintă o realitate imposibil de ignorat. Lucrarea referitoare la deșeurile 

marine a evidențiat prezența și distribuția acestora de-a lungul litoralului românesc, în urma 

monitorizării efectuate cu ocazia traulărilor de sondaj realizate pentru evaluarea stocurilor de 

pești.  

 



 
 

Secțiunea IV - Educație ecologică  

În cadrul Secțiunii IV, cele 2 lucrări poster au rezumat experiența dobândită în urma 

organizării de către INCDM „Grigore Antipa“ a primei școli de vară din cadrul proiectului PC7 

PERSEUS, „Contribuția indicatorilor de mediu la respectarea obiectivelor și principiilor Directivei 

Cadru Strategia pentru Mediul Marin“, precum și a școlii de vară „GIS și Marxan“, din cadrul 

proiectului PC7 CoCoNET. 

De asemenea, în cadrul Secțiunii IV s-a putut interacționa liber și s-au schimbat idei 

între participant. Acest lucru a reprezentat o oportunitate excelentă pentru dezbatatrea unoi noi 

instrumente de management al Rererrvației Marine Vama Veche - 2 Mai (al cărei custode este 

INCDM), prin promovarea educației de mediu. 

 

Concluziile generale 

Concluzia generală la care au ajuns participanții la Simpozionul Internațional „Protecția 

și gestionarea durabilă a ecosistemului Mării Negre. Imperativ al mileniului trei. Ediția a VI-a“ a 

fost aceea că ecosistemul Mării Negre se află într-un proces de refacere, dar această refacere 

este într-un echilibru fragil, ce poate fi destabilizat de influența presiunilor antropice și a 

schimbărilor climatice. 

S-au identificat, de asemenea, noi obiective de cercetare, printre care: 

- Înțelegerea proceselor și intercațiunilor apă-atmosferă-uscat; 

- Continuarea și extinderea monitorizării calității apelor costiere; 

- Identificarea și monitorizarea ulterioară a surselor de impact antropic asupra 

mediului marin; 

- Continuarea și diversificarea cercetărilor pentru o mai bună înțelegere a funcționării 

ecosistemelor marine; 

- Studierea și monitorizarea biodiversității marine, pentru a identifca și promova soluții 

pentru protejarea speciilor periclitate și a habitatelor acestora; 

- Găsirea de soluții pentru protejarea populațiilor de delfini și monitorizarea deșeurilor 

marine; 

- Promovarea colaborării regionale și a proiectelor comune, pentru o mai bună 

înțelegere a mediului marin; 



 
- Valorificarea beneficiilor economice pe care le pot aduce resursele marine vii, care 

pot contribui la sporirea producției globale de hrană și la siguranța alimentară; 

Este evidentă necesitatea de a continua, intensifica și diversifica și aplica metode de 

investigații complexe în cadrul unor proiecte de cercetare integrative, care să reunească 

comunitatea științifică de la Marea Neagră și din Uniunea Europeană, prin transferul de 

cunoștințe și crearea de parteneriate. 

Simpozionul Internațional „Protecția și gestionarea durabilă a ecosistemului Mării Negre. 

Imperativ al mileniului trei. Ediția a VI-a“ a constituit o platformă pentru crearea de relații 

profesionale și împărtășirea rezultatelor cercetărilor de către studenți, cercetători, cadre 

universitare, experți din instituții guvernamentale și reprezentanți ai industriei. Concluzia finală a 

fost că o dezvoltare durabilă se poate realiza numai într-o manieră transparentă, prin implicarea 

tuturor factorilor interesați.  

*** 

Numărul mare de participanți atât din țară, cât și din străinătate demonstrează interesul 

pe care această manifestare l-a suscitat și oportunitatea organizării acestui gen de evenimente.  

Astfel, la Simpozionul Internațional „Protecția și gestionarea durabilă a ecosistemului 

Mării Negre. Imperativ al mileniului trei. Ediția a VI-a“ s-a consemnat participarea a 73 de invitați 

din străinătate și 136 invitați din România. 

Comunitatea ştiinţifică internațională a fost reprezentată de 209 specialişti, cercetători și 

cadre didactice universitare din  17 state: România (136), Republica Moldova (1), Ucraina (12), 

Federația Rusă (7), Georgia (2), Turcia (17), Bulgaria (11), Ungaria (1), Marea Britanie (2), 

Finlanda (6), Elveția (2), Italia (2), Belgia (1), Germania (2), Olanda (2), Grecia (3) și Statele 

Unite (2) (a se vedea lista participanților români și străini).  

S-a consemnat prezenţa misiunii diplomatice a Federație Ruse acreditate la Constanța, 

reprezentată prin Excelența Sa dl. viceconsul Vitaly Gherman.  

 

 

 

 

 

 

 



 
Listele participanţilor români şi străini cu adresele lor de e-mail, semnate de participanţi 

conform modelului: 

 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 



 
 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 



 
 

 


