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SCURTA DESCRIERE 

Oceanografia operațională reprezintă o nouă provocare în domeniul monitorizării mediului marin, precum 
si în furnizarea de servicii publice, generând o creștere rapidă a gradului de avizare asupra unei game largi 

de fenomene caracteristice zonei de coasta. În colaborare cu autoritățile naționale responsabile, 
metodologia si instrumentele aferente oceanografiei, ingineriei marine si costiere pot furniza o contribuție 
importantă in diferite aplicații: prognozele meteo-hidrologice marine, căutarea și salvarea pe mare, 
răspunsul rapid la accidente și poluare, creșterea atractivității si siguranței activităților turistice, precum și 
la optimizarea gestionării resurselor marine și costiere orășenești.  

Necesitatea sistemelor operaționale de avertizare este resimțită stringent de diferiți beneficiari/utilizatori 
in următoarele cazuri: 

- Înțelegerea si creșterea gradului de conștientizare asupra schimbărilor climatice globale  

- Prezicerea variabilității climatice si a efectelor ei in zona de coasta  

- Protejarea și gestionarea ecosistemelor marine  

- Protejarea vieții și a bunurilor de pe coastă și pe mare  

- Sănătatea umana  

- Securitate alimentara /inclusiv, de mediu și militară)  

- Utilizarea durabilă a resurselor umane  

- Înțelegerea oceanelor/marilor/corpurilor de apa costiere și a sistemului planetar  

- Fundamentarea diferitelor aplicații comerciale ale activităților costiere cu impact asupra mediului 

Cererea de date și informații pentru a satisface cerințele de bun public este cel mai important factor 
socioeconomic pentru dezvoltarea unui sistem global de observare a mărilor si oceanelor (GOOS). 

 

CERINTE MINIME privind realizarea si implementarea propunerii 

Realizarea transferului tehnologic si diseminarea către Societatea civila pentru creșterea gradului de 
conștientizarea publică privind protecția diversității naturale si suportul activităților de management 
costier din zona lacurilor costiere, Tăbăcărie si Mamaia presupune urmatoarele: 

- Dezvoltarea unui sistem oceanografic operațional care să ofere informații oceanice și meteorologice în 
timp real pentru apele marine teritoriale ale României;  



- Îmbunătățirea tehnologiilor de ultimă generație pentru menținerea unei participări active la sistemul 
Euro Global Ocean Observing System; 

- Furnizarea de date si informații/avertizări proactive pentru a sprijini toate tipurile de eforturi de 
gestionare a mediului costier romanesc al Mării Negre;  

- Furnizarea de informații și prognoze în conformitate cu preferințele și interesele orașului/municipiului 
Constanta, in legătură cu monitorizarea integrității coastelor; 

- Realizarea unui sistem de observații de la distanta: camere foto-video digitale instalate in puncte critice 
(si UAV-uri), precum si din modele de răspuns costier, aplicate ariilor costiere; 

- Convertirea datelor și a informațiilor vizuale în produse utile, cum ar fi o prognoză pe termen scurt și 
mediu, precum si asimilarea lor intr-un instrument de evaluare statistica a impactului costier. 

Implementarea proiectului va conduce la următoarele rezultate  

 Program/sistem de monitorizare continua de la distanta si in situ, a hazardelor de origine marina a 

golfului Mamaia– accesibil pe web; 

 Modele numerice de scenariu pentru descrierea diferitelor situații/diminuarea riscului de mediu 

 Centru operațional de date: preluarea de date de la sisteme de monitorizare existente/geamanduri 

oceanografice complet echipate pregătite pentru desfășurare, inclusiv echipamente oceanografice 

ancorate și in deriva (plutitoare Argo) cu Personal științific și tehnic, temporar/permanent  

 Servicii de avertizare prin SMS, sau electronic către beneficiari sezonieri: salvamar, etc 

 Web-Atlas costier, incluzand Harta topo-batimetrică completă a golfului Mamaia; 

 Program de măsuri/Ghid de bune practici pentru protejarea diversității biologice din zona Constanta 

si a resurselor naturale regenerabile, aferente Orasului Constanta. 

 


