
  Institutul Român de Cercetare - Dezvoltare Marină “Grigore Antipa”
- Comitetul Naţional al Zonei Costiere -

- Responsabilităţi şi organizare -

Principalele responsabilitati ale CNZC sunt:

• avizarea planurilor de gospodărire integrata a zonelor costiere si a planurilor de urbanism 
locale si zonale; 

• avizarea studiilor de impact pentru activitati cu impact semnificativ ce urmează a se 
desfăşura in zona costiera, precum si a bilanţurilor de mediu ale lucrărilor existente; 

• avizarea proiectelor de crearea de parcuri si rezervaţii naturale. 

CNZC are si rolul de avertizare a instituţiilor competente in cazul constatării existentei unor situaţii 
critice in zona costiera ce necesita acţiuni de reabilitare, si iniţierea de proiecte.

Secretariatul tehnic permanent al CNZC este asigurat de către Ministerul Mediului si Gospodăririi 
Apelor prin Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marina “Grigore Antipa” Constanta.

Regulamentul de organizare si funcţionare a CNZC este aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 1015 
din 25 iunie 2004 si prevede ca data, locul de desfăşurare si ordinea de zi a şedinţelor de lucru si ale 
dezbaterilor publice sa fie anunţate public cu cel puţin 10 zile calendaristice înainte de desfăşurarea 
acestora.

Conform Regulamentului de organizare si funcţionare a CNZC, Secretariatul tehnic permanent este 
subordonat Comitetului si are următoarele atribuţii:

• pune la dispoziţia Comitetului documentele necesare acestuia in vederea adoptării deciziilor; 
• asigura pregătirea si organizarea şedinţelor de lucru ale CNZC, a dezbaterilor publice si a 

altor acţiuni iniţiate de acesta; 
• pregăteşte corespondenta legata de activitatea curenta a CNZC, in conformitate cu deciziile 

luate de acesta si transmise de preşedintele CNZC; 
• răspunde întrebărilor sau solicitarilor persoanelor interesate in orice problema care face 

obiectul atribuţiilor CNZC, cu excepţia celor in legătura cu care CNZC nu a adoptat inca o 
decizie; 

• asigura întocmirea proceselor-verbale ale fiecărei şedinţe de lucru si ale dezbaterilor publice; 
• elaborează proiectele programului de lucru anual in vederea desfasurarii activităţilor CNZC 

si le supune aprobării acestuia. 

In cadrul CNZC sunt constituite 6 Grupuri de lucru, astfel:

• Grupul de lucru pentru delimitarea zonei costiere, urbanism si amenajarea teritoriului ; 
• Grupul de lucru pentru combaterea degradării Zonei Costiere prin eroziune marina, alunecări 

de teren si alte accidente ; 
• Grupul de lucru pentru elaborarea documentelor juridice, tehnice la nivel naţional, regional 

si intersectorial referitoare la gestionarea integrata a Zonei Costiere ; 
• Grupul de lucru pentru elaborarea de politici, strategii si planuri de acţiune pentru 

gestionarea integrata a Zonei Costiere ; 
• Grupul de pentru monitorizarea si controlul integrat al patrimoniului, calităţii mediului si 

activităţilor umane din Zona Costiera ; 
• Grupul de lucru pentru informare si comunicare. 


