C.N. ADMINISTRAŢIA PORTURILOR DUNĂRII MARITIME S.A. GALAŢI

Comunicat de presa ACVADEPOL 2019
Cu o traditie neintrerupta de 26 ani, in perioada 03 - 06 iulie 2019 s-a desfasurat la Băile
Herculane, Colocviul national cu participare internationala ACVADEPOL, CN APDM SA fiind
unul dintre organizatorii acestui deosebit eveniment, alaturi de:
• Asociatia ACVADEPOL;
• Administratia Porturilor Maritime Constanta;
• Administratia Canalelor Navigabile Agigea - Constanta ;
• Institutul National de Cercetare-Dezvoltare Marina “Grigore ANTIPA“ Constanta;
• Administratia Porturilor Dunarii Fluviale Giurgiu;
• Agentia Româna de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) Constanta.

Lucrarile colocviului au avut ca tematica :
• Legislatie: Armonizarea legislatiei românesti cu Directivele UE;
• Echipamente: Echipamente si mijloace de interventie pentru prevenirea si combaterea poluarii in
porturi;
• Finantare: Identificarea surselor si modalitatilor de finantare pentru procurarea de echipamente
specifice activitatilor de prevenire si combatere a poluarii apelor Dunarii si Marii Negre;
• Proiecte relevante în domeniul protectiei mediului acvatic si activitate portuara;
• Educatie ecologica: Poluarea mediului înconjurator si efectele ei nocive asupra planetei si sanatatii
locuitorilor sai. Poluarea apei - cauze, clasificare poluanti, consecinte, protectie. Masuri de
prevenire a poluarii mediului.

Obiectivele Colocviului:
• Definirea problemelor de importanta majora si a solutiilor concrete în activitatea de prevenire a
poluarii cu hidrocarburi a apelor maritime si fluviale. Implementarea unor tehnologii ecologice în
depoluarea apelor maritime si fluviale;
• Noutati în legislatia româneasca de mediu si armonizarea acesteia cu legislatia UE;
• Contacte directe între specialistii din toate domeniile implicate în vederea unor posibile colaborari;
• Sensibilizarea opiniei publice privind problemele generate de cresterea poluarii si degradarii
ecosistemelor acvatice;
• Identificarea de noi oportunitati în problematica mediului prin organizarea unei mese rotunde cu
tema “Proiecte europene pentru protectia mediului acvatic”.

Din totalul celor 16 lucrari prezentate pe parcursul derularii evenimetului, 6 lucrari au fost
sustinute de reprezentantii CN APDM SA, si anume:
• Facilități portuare și servicii de mediu oferite de CN APDM SA - Mirela Carmen HILOHI, Responsabil
Management Mediu;

• Intervenția CN APDM SA în situații de urgență, Chiscani. jud. Brăila - Cristian MUNTEANU,
Responsabil Situatii de Urgenta;
• Proiect “Platforma Multimodală Galați” - Mirela Carmen HILOHI, Responsabil Management Mediu;
• Proiect “Dezvoltarea Portului Tulcea - Etapa I” - Gabriela PANFIL, Asistent Manager Proiect;
• Proiect “Dezvoltarea Portului Isaccea” - Simona Adriana COZMA, Manager Financiar Proiect;
• Proiect “Dezvoltarea Portului Brăila” - Elena PENCA, Asistent Manager Proiect.

Proiectele CN APDM SA s-au bucurat de o atentie deosebita iar intervenția in cazul poluarii de
la Chiscani a atras cele mai multe intrebari din partea celor prezenti in sala fiind un exemplu
de buna practica de interventie in situatii de urgenta.
Atmosfera colocviului a fost una de stimulare a dialogului si know-how, din care au castigat
atât producatorii cât si beneficiarii echipamentelor de prevenire si combatere a poluarii
mediului in porturile de cai navigabile interioare si maritime.
Evenimentul a fost însotit de prezentari practice, expuneri demonstrative si standuri
ilustrative, organizate de firmele participante: Action Petroleum Group USA, RO - CLEAN
DESMI Danemarca.
La Colocviu au participat si reprezentanti ai mediului universitar din România: Universitatea
“Ovidius” Constanta, Universitatea „Dunarea de Jos” Galati precum si Agentia Româna de
Salvare a Vietii Omenesti pe Mare, Constanta, specializata în operatiuni de salvare si de
depoluare, ale caror lucrari au adaugat un plus de valoare evenimentului.

