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MARSPLAN-BS  - Planul spațial maritim transfrontalier 

pentru Marea Neagră - România și Bulgaria 

 
 

 

INCD URBAN-INCERC prin Sucursala URBANPROIECT București face parte din parteneriatul 

proiectului Planul maritim spațial comun pentru Marea Neagră - zona transfrontalieră Romania-

Bulgaria” (MARSPLAN-BS) condus de către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice 

şi Fondurilor Europene. 
 

MARSPLAN-BS este un proiect finanțat în parte de către Comisia Europeană, Direcția 

Generală Afaceri Maritime și Pescuit, prin intermediul Agenției Executive pentru Întreprinderi 

Mici și Mijlocii (EASME), din Fondul European pentru Pescuit și Maritim (EMFF). 
 

Proiectul își propune să sprijine implementarea Directivei privind amenajarea spațiului maritim 

(MSP) în Marea Neagră și să faciliteze planificarea spațială maritimă transfrontalieră. Se 

axează pe planificarea spațială maritimă transfrontalieră a României și a Bulgariei, singurele 

state membre ale UE în bazinul Mării Negre, dar va pregăti și extinderea cadrului de cooperare 

cu celelalte țări ale Mării Negre, cu sprijinul Comisiei Europene. 
 

Parteneriatul proiectului include, pe de o parte, principalele autorități publice din România și 

Bulgaria cu atribuții legate de implementarea directivei MSP, deoarece acestea coordonează 

planificarea spațială (pentru zone terestre și marine), transport (inclusiv navigație) și protecția 

mediului, gestionarea integrată a zonelor de coastă și, pe de altă parte, instituțiile de cercetare 

și universitățile din ambele state membre cu experiență semnificativă în domeniul cercetării 

marine, al gestionării costiere și al amenajării teritoriului. 
 

    Obiectivele propuse în cadrul proiectului MARSPLAN-BS sunt următoarele: 

- sprijinirea punerii în aplicare a directivei privind planificarea spațială maritimă a UE; 

- crearea unui cadru instituțional pentru planificarea spațiului maritim transfrontalier 

România -Bulgaria; 

- dezvoltarea cooperării cu toate statele din bazinul Mării Negre pentru planificarea spațiului 

maritim în zona Mării Negre; 

- consolidarea cooperării transfrontaliere și a schimbului de informații între România și 

Bulgaria privind aspecte legate de zona maritimă; 

- stabilirea viziunii și a obiectivelor strategice ale zonei Mării Negre relevante pentru 

planificarea spațiului maritim, luând în considerare, de asemenea, interfața terestre-

maritimă; 

- elaborarea planului spațial maritim pentru zona transfrontalieră; 

- contribuirea la o mai largă difuzare a tuturor informațiilor culese asupra MSP, a zonei 

Mării Negre și a celor mai bune practici tuturor părților interesate din bazinul Mării Negre. 
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