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Comunicat de presă
01.09.2017
Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Maritime SA Galați (CN APDM SA)
va organiza în perioada 05 – 06 septembrie 2017 la Centrul Regional de Afaceri (incinta port
Docuri) evenimentul cu tema ”Aspecte teoretice privind armonizarea cadrului legislativ la
nivel internațional în domeniul colectării deșeurilor provenite de la nave. Aspecte practice
privind gradul de aplicabilitate pe fluviul Dunărea a CDNI – Convenția privind colectarea,
depozitarea și recepția deșeurilor produse în timpul navigației pe Rhin și căile navigabile
interioare”.
Evenimentul va avea ca scop clarificarea unor aspecte din conținutul Convenției privind
colectarea, depozitarea și recepția deșeurilor produse în timpul navigației pe Rin și căile navigabile
interioare (CDNI).
Avem plăcerea să aducem în atenția dumneavoastră, faptul că evenimentul va fi organizat
sub formă de atelier de lucru, în cadrul căruia se vor dezbate punctual prevederile Convenției sus
amintite.
Membrii Comisiei Rinului și ai Comisiei Dunării vor prezenta criteriile și metodologia care
stau la baza sistemului de finanțare și eliminare a deșeurilor provenite din exploatarea navelor,
aplicat în prezent pe râul Rin.
Adițional, CN APDM SA va prezenta sistemul de colectare a deșeurilor de la nave, precum
și modul de finanțare a acestuia, pe care îl aplică în porturile a căror infrastructură portuară se află
în administrarea sa (Galați, Brăila, Tulcea).
Pe lângă dezbaterile privind sistemul de colectare a deșeurilor de la nave și modul de
finanțare a activității, în data de 06 septembrie 2017 CN APDM SA va prezenta participanților
facilitățile pe care le deține în vederea asigurării preluării deșeurilor de la nave, prin organizarea
unei simulări.
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