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Newsletter Nr. 2
În cadrul proiectului „Monitorizarea în comun a 

riscurilor pentru situaţii de urgenţă în zona 
transfrontalieră a Dunării“, 
în data de 17 Mai 2012, la sala de conferinţe de la sediul 
ICMET Craiova din B-dul Decebal 118A (Calea Bucureşti 
144) Craiova, 

.

În deschiderea lucrărilor Workshop-ului, dl Director 
General, ing. Marian Duţă, a facut o scurtă prezentare a 
institutului şi a colectivului care participă la realizarea 
proiectului: „Monitorizarea în comun a riscurilor pentru 
situaţii de urgenţă în zona transfrontalieră a Dunării“, 
mulţumind invitaţilor pentru participare.

În continuare, dl. Director Ştiinţific, ing. Dorin 
Popa, a prezentat realizările ICMET Craiova în domeniul 
monitorizării echipamentelor electrotehnice şi a 
proceselor industriale.

Dl. Ing. Adrian Vintilă, Coordonator Modul 4 în 
cadrul proiectului a făcut prezentarea proiectului: 
„Monitorizarea în comun a riscurilor pentru situaţii de 
urgenţă în zona transfrontalieră a Dunării“.

După aceste scurte prezentări s-a trecut la 
prezentarea lucrărilor prezentate în agenda workshop-ului:

- ing. Camelia Marinescu, ICMET-
Craiova, România;

ICMET Craiova a organizat 

Workshop-ul intitulat: „Calitatea aerului 
în zona transfrontalieră a Dunării“

- Reţele de monitorizare a calităţii aerului în 
România şi Bulgaria 

- Informarea publicului privind calitatea aerului

- Analiza calităţii aerului pe teritoriul regiunii Veliko 
Târnovo

- Metodologia de monitorizare şi analiză a emisiilor 
din surse punctiforme din regiunea Veliko Tarnovo

- Starea actuală a aerului în zona de frontieră a 
Dunării, Bulgaria

- Probleme şi măsuri de îmbunătăţire a calităţii 
aerului în zona de frontieră a Dunării, Bulgaria

- Sistemul partajat de informaţii despre mediu

- Efectele poluării aerului asupra sănătăţii oamenilor 
şi a ecosistemelor

- Tendinţe şi perspective privind îmbunătăţirea 
calităţii aerului

 - 
ing. Claudiu NICOLA, ICMET-Craiova, România;

 - ing. Vanya DIKOVA, RIEW – Veliko Tarnovo, 
Bulgaria;

 - 
ing. Varban IVANOV, RIEW-Veliko Tarnovo, Bulgaria;

 - Еlena Grigorova, RIEW – Veliko 
Tarnovo, Bulgaria;

 - 
Kameliya Dzhanabetska, RIEW – Veliko Tarnovo, 
Bulgaria;

 - ing. 
Adrian VINTILĂ, ICMET-Craiova, România;

 - ing. Cătălin Pîrlog, ICMET-
Craiova, România;

 - ing. Marcel NICOLA, ICMET-
Craiova, România.

  La acest workshop au participat:
- reprezentanţi ai Liderului de proiect - Inspectoratul 

General pentru Situații de Urgență - România 
(Inspectoratul pentru Situații de Urgență - Dolj);

- reprezentanţi ai Partenerului 4 - Regional 
  și Gospodărire a Apelor Veliko Tarnovo - 

Bulgaria;
- reprezentanţi ai Autorităţilor locale din Dolj şi 

Teleorman;
- reprezentanţi ai ONG-urilor din România şi Bulgaria;
- reprezentanţi ai unor Firme poluatoare din Dolj.
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de Mediu
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