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The aim and main tasks of the project are given.
Are presented the main results which are obtained,
their importance for implementation in the national
and regional economy of the BSEC countries.

Proiectul PROMITHEAS, lansat în cadrul Programului FP7 şi finanţat de Uniunea Europeană, îşi
propune să susţină investigaţiile ştiinţifice din ţările
riverane Bazinului Mării Negre în cele mai actuale domenii de interes comun. În conformitate cu
Declaraţia de la Baku din 2003 a reprezentanţilor
Ministerelor Energetice ale ţărilor riverane Bazinului Mării Negre, acesta urmăreşte să mobilizeze
potenţialul ştiinţific din zona respectivă prin stabilirea unei reţele de colaborare pentru soluţionarea
problemelor comune legate de politici energetice şi
schimbarea climei.
Luând start în 2005, proiectul a parcurs mai
multe etape, de la PROMITHEAS-1 până la PROMITHEAS-4, cu durata medie a fiecăruia de 3 ani.
El se desfăşoară sub auspiciul organizaţiei de cooperare economică a ţărilor riverane Bazinului Mării
Negre (BSEC – Black Sea Eeconomic cooperation
organization), fiind coordonat de Centrul de Politici
Economice şi Dezvoltare a Universităţii Naţionale
din Athena, Grecia, iar, în particular – de profesorul
D. Mavrakis.
În realizarea proiectului sunt implicate Albania,
Armenia, Azerbaidjan, Bulgaria, Georgia, Grecia,
Moldova, România, Rusia, Serbia, Turcia, Ucraina.
Echipele naţionale sunt reprezentate de aşa numitul Teame Lider – conducătorul de echipă. Echipa
Republicii Moldova întruneşte preponderent colaboratorii Institutului de Energetică al Academiei de
Ştiinţe a Moldovei în frunte cu subsemnatul (cercetătorul ştiinţific principal, profesorul universitar,
dr. hab. Mihail Chiorsac – n.r.).
Fiecare etapă a proiectului prevede elaborarea
şi mediatizarea unor buletine informative electronice despre cele mai importante noutăţi în domeniul
energetic din ţările membre şi activitatea efectuată
în cadrul proiectului, convocarea conferinţelor anuale şi editarea jurnalului anual cu privire la sectorul

energetic şi politicile energetice ale ţărilor riverane Bazinului Mării Negre – Energy View of BSEC
Countries. Jurnalul publică rapoarte anuale conţinând analiza situaţiei şi dezvoltării sectorului energetic şi are scopul de a familiariza guvernele, ministerele, cercurile largi ale comunităţii ştiinţifice, de
afaceri şi de producţie, cointeresate în promovarea
unei politici naţionale şi europene de dezvoltare durabilă a sectorului energetic.
În cadrul primelor proiecte PROMITHEAS, a
fost stabilită reţeaua de colaborare şi investigaţii ştiinţifice în domeniul energetic din ţările riverane Bazinului Mării Negre prin crearea unor legături strânse dintre echipele naţionale şi convocarea de conferinţe anuale comune. Au fost identificate domeniile
prioritare de colaborare internaţională, principiile
de colaborare şi planul de acţiuni în baza propunerilor ministerelor şi guvernelor ţărilor-membre.
Un rol important ca rezultat al acestui proiect
îl are organizarea întrunirilor anuale ale miniştrilor
ţărilor respective care răspund sau curează sectorul
energetic, menite să coordoneze acţiunile de implementare a recomandărilor şi rezultatelor obţinute în
practică.
Obiectivele proiectului PROMITHEAS-4 sunt
dezvoltarea şi evaluarea atenuării sau limitării influenţei activităţii ţărilor riverane Bazinului Mării
Negre asupra mediului ambiant prin formarea unui
portofoliu unic de mecanisme, metode şi modele de
evaluare, estimare şi luare de decizii în domeniul
protejării mediului ambiant, însoţite de mediatizarea şi familiarizarea factorilor de decizie, businessmenilor şi populaţiei cu necesitatea şi măsurile principale privind protecţia mediului ambiant.
Activităţile de diseminare includ prezentări oficiale, precum şi deliberări cu organismele guvernamentale ale Organizaţiei Cooperării Economice a
ţărilor Mării Negre (OCEMN) ( reuniuni ministeriale, grupuri de lucru în domeniul mediului, energiei,
ştiinţei şi tehnologiei etc.), cu autorităţile naţionale
competente şi părţile interesate relevante ale celor
12 ţări-membre, crearea unor ateliere naţionale de
lucru, convocarea conferinţelor internaţionale, publicarea buletinului informativ etc.
Activitatea şi rezultatele finale, obţinute în cadrul proiectului PROMITHEAS, vor permite de a
intensifica eforturile comune ale guvernelor, factorilor de decizie în cercetare, producere şi business
pentru a promova şi implementa o politică unică de
protecţie a mediului ambiant.
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