S T U D I A U N I V E R S I T A T I S M O L D A V I A E , 2014, nr.2(72)
Seria “{tiin\e exacte [i economice”

ISSN 1857-2073

ISSN online 2345-1033

p.168-173

POLITICILE MANAGERIALE ÎN DOMENIUL PROTECŢIEI MEDIULUI
PORTULUI MARITIM
Gabriel Marius APETROAIE
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
În cadrul politicii de mediu a statului român în unul dintre scopurile strategice de stat, atât pe plan naţional, cât şi
internaţional, se remarcă necesitatea respectării principiului dezvoltării stabile, ceea ce presupune atenţie egală faţă de
componenta ei economică, administrativ-financiară, socială şi de mediu. În prezent, în România şi în Republica Moldova
s-a format un anumit sistem de gestiune a protecţiei mediului înconjurător, format din activitatea comună a organizaţiilor speciale, industriale, a instituţiilor şi departamentelor care vizează măsuri de protecţie, utilizare şi reproducere a obiectelor şi resurselor naturale. Managementul protecţiei mediului înconjurător presupune influenţă asupra sistemului continuu de interacţiune dintre societate şi mediul ambiant, având drept scop eficientizarea organizării satisfacerii necesităţilor în resurse naturale, particularităţi şi calităţi ale obiectelor naturii cu păstrarea concomitentă a potenţialului mediului.
Cuvinte-cheie: port maritim, transport naval, mediu înconjurător, protecţia naturii, sistemul managementului de
mediu, gestiune economică, transbordare, deversare.
MANAGEMENT POLICIES OF THE SEAPORT ENVIRONMENTAL SECURITY
The environmental policy of the Romanian state in one of the state 's strategic goals both nationally and internationally,
we notice the need to respect the principle of stable development,which requires equal attention to its economic component, administrative, financial, social and environmental. Currently in Romania and Moldova to format a particular
management system of environmental protection, consisting of joint work of special organizations, industry, institutions
and departments covering safeguards, use and reproduction of objects and natural resources. Management influence on
environmental protection system requires continuous interaction between society and environmen, aiming at improving
the organization meet the needs of natural resources,characteristics and qualities of natural objects with concomitant
preservation potential environmental.
Keywords: sea port, shipping, environment, nature protection, environment management, economic management,
transshipment, diversare.
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