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Scop – atingerea sau menținerea stării ecologice bune (GES) a
mediului marin până în 2020
Presiuni :
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 Încărcări cu nutrienți
 Contaminarea cu substanțe periculoase
 Poluarea cu petrol și compuși petrolieri
 Introducerea speciilor neindigene
 Schimbările climatice

Pierderea biodiversității marine și degradarea
habitatelor marine
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Ordinul ministrului apelor și pădurilor 1023/17.09.2019
privind aprobarea programului de monitorizare în vederea
evaluării permanente a stării ecologice a apelor marine




11 programe de monitoring pentru fiecare descriptor,subprograme
– cuprinse în Anexele 1-9
Cerințele:
Directiva 2017/845 (Legea 279/2018) de modificare a Directivei
2008/56/CE în ceea ce privește listele orientative ale elementelor ce
trebuie luate în considerare în vederea pregătirii strategiilor marine
-

- Decizia COM- 2017 /848/CEde stabilire a unor criterii și standarde
metodologice privind starea ecologică bună a apelor marine și a
specificațiilor și metodelor standardizate de monitorizare și evaluare,
precum și de abrogare a Deciziei 2010/477/UE


Furnizează date pentru alte directive europene

Hotărâre de Guvern privind aprobarea Programului
de măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a
regiunii marine Marea Neagră (avizare)







Măsurile
obține/menține starea ecologică bună
36 Măsuri existente (Directiva Cadru Apă, Directiva nitrați,
Directiva privind tratarea apelor uzate, Directiva Ape de
îmbăiere, Acorduri Internaționale)( 10 măsuri pentru cetacee)
29 Măsuri noi din care 16 sunt comune cu BG (17 măsuri care
asigură și protecția cetaceelor și 3 măsuri punctuale pentru
cetacee)
Excepții – D2, D3, D10

Măsuri existente – protecție cetacee








RO-ME-001 – în ariile marine protejate este interzisă
desfășurarea programelor, proiectelor și activităților care
contravin planurilor de management sau regulamentelor ariilor
protejate respective,
RO-ME-004 Interzicerea pescuitului comercial, recreativ/sportiv
şi familial al delfinilor, tot timpul anului și menținerea
obligativității raportării capturilor accidentale de delfini, inclusiv
din zona economică exclusivă,
RO-ME-009 Se interzice folosirea setcilor de calcan confecționate
din ațe cu finețea mai mică de 6,350 m/kg și a lavelor cu
lungimea mai mare de 1 km, în Marea Neagră,
RO-ME-010 Interzisă folosirea plaselor setcilor cu mărimea laturii
ochiurilor de plasă cuprinse între a = 40 mm și a = 100 mm, respectiv
2a = 80 mm și 2a = 200 mm, folosirea șirurilor de setci în derivă a căror
lungime totală este mai mare de 2,5 km, a setcilor fixe pentru scrumbie

Măsuri noi – protecție cetacee






RO-MN-001Crearea
capacităților
necesare
pentru
operațiunile de salvare a cetaceelor rănite sau bolnave,
susținerea activităților de intervenție în cazul cetaceelor
eșuate moarte și pregătirea unui cod de conduită, care să
guverneze
funcționarea
centrelor sau a laboratoarelor
implicate în această activitate,
RO-MN-002 Stabilirea și administrarea zonelor protejate
pentru cetacee, în corespondență cu zonele care servesc
cetaceelor ca habitate și/sau care le asigură importante
resurse de hrană,
RO-MN-004
Elaborarea/actualizarea
planurilor
de
management pentru Ariile Marine Protejate în conformitate cu
cerințele DCSM











RO-MN-028 Elaborarea unor norme specifice privind nivelul de
zgomot produs de motoarele navelor/ambarcațiunilor, în
special acelora care navighează în arii marine protejate,
RO-MN-029 Realizarea registrului de zgomot impulsiv la
litoralul românesc al Mării Negre
RO-MN-006 Crearea de rețele coerente și reprezentative de
Arii Marine Protejate care includ Ariile Marine Protejate din
România și Bulgaria, inclusiv planurile de management.
Controlul sporit al activităților reglementate în Ariile Marine
Protejate
RO-MN-007 Realizarea hărților de risc pentru habitatele din
ariile marine protejate Natura 2000
RO-MN-008 Armonizarea Planificării Maritime Spațiale (PMS)
cu Planul de Urbanism Zonal (PUZ) în vederea susținerii
măsurilor de protecție și conservare a speciilor și habitatelor








RO-MN-009 Elaborarea hărților de distribuție a habitatelor
predominante conform Directivei Cadru Strategia pentru
mediul marin la nivel național, armonizarea clasificării
acestora la nivel regional și european (conform EUNIS) și
publicarea acestora în EMODNet și pe site-ul Comisiei Mării
Negre
RO-MN-010 Evaluarea funcțiilor și serviciilor ecosistemice
RO-MN-013 Sensibilizarea (campanii educaționale) și
consilierea grupurilor locale pescărești referitor la folosirea
eficientă a tehnicilor și echipamentelor “prietenoase cu
mediul“
RO-MN-015 Desemnarea zonelor în care este permisă
folosirea uneltelor de pescuit de tip beam traul și observații
pe termen lung asupra impactului acestora. Modificarea
cerințelor de utilizare, atunci când este cazul











RO-MN-016 Promovarea și stimularea (inclusiv financiară) a
pescuitului și colectării de moluște în condiții prietenoase cu
mediul
RO-MN-018 Promovarea și stimularea (inclusiv financiară) a
pescuitului și colectării de moluște în condiții prietenoase cu
mediul
RO-MN-024 Îmbunătățirea managementului deșeurilor de la
nave
RO-MN-026 Facilitarea și implementarea practicilor de
"pescuit de deșeuri „
RO-MN-027 Identificarea zonelor de acumulare a deșeurilor
din material plastic din mediul marin și elaborarea unui plan
de acțiune în vederea depoluării acestora









Intensificarea dialogului între factorii implicați
(autorități, actori activității maritime, ONG),
Armonizarea sau actualizarea legislației în
vigoare,
Dezvoltare proiecte comune pentru colectare
date privind populațiile de delfini- regiunea
Mării Negre
Workshop-uri conștientizare

