
Scrisoare  - Apel Deschis 
în favoarea promovării unei dezvoltări integrate 
Dunăre - Portul Constanța - Bazinul Mării Negre

Distins� i Parteneri s� i Stimat�i Colegi, 

va�  reamintim, î�n primul ra�nd, ca�  inclusiv prin sprijinul Partenerilor Media ai CLDR î�n special, am
lansat  î�nca�  din  momentul  fonda� rii  Hub-ului  Macro-Regional  Dunăre-Marea  Neagră
(Constant�a, februarie 2018) o Consultare Publică pe baza unui punctaj s� i a unui chestionar cu
ca� teva  î�ntreba� ri  esent�iale  pentru  revigorarea  procesului  de  reconvertire  s� i  modernizare  î�n
context duna� rean a Portului Constant�a s�i zonei sale adiacente de interes economic. Î,n acest sens,
au avut loc mai multe î�ntrevederi  s� i  discut�ii  cu reprezentat�i  ai  organizat�iilor  profesionale ale
operatorilor portuari s� i turistici, cu ambasade ale Statelor Membre UE, cu mediul academic s� i de
cercetare, cu alt�i stakeholderi î�n domeniu. 

Î,n ciuda potent�ialului deosebit pe care  Portul Constanța  s� i î�ntreaga zona�  a Canalului Duna� re-
Marea Neagra�  s� i a Litoralului acesteia o are, î�n acest moment, situat�ia generala�  s� i pozit�ionarea
Portului  Constant�a  se  afla�  î�ntr-o  situat�ie  de  exploatare  economica�  -  comerciala�  cu  mult  sub
posibilita� t�i,  infrastructura interioara�  s� i  cea aferenta� ,  î�n  special  cea feroviara� ,  sunt î�ntr-o stare
î�ngrijora� toare de degradare, implicit din punct de vedere ecologic, iar important�a economica�  a
acestuia î�n raport cu alte porturi din Europa, chiar s� i din unele economii emergente, scade. 

Lipsa investit�iilor necesare pentru redresare sa s� i reconvertirea la noul tip de economie actual, î�n
principal  prin  configurarea  ca  hub  de  produse  agricole,  este  datorata�  s� i  justificata� ,  î�n  mare
ma� sura� , de faptul ca�  nici dupa�  30 de ani de tranzit�ie economica�  n-a fost conceputa�  s� i promovata�  o
viziune  integrativă  adecvata�  s� i  asumata�  de  decident�ii  publici  s�i  de  sectorul  privat  pentru
î�ntreaga zona�  a Duna� rii fluviale s� i zonei maritime Constant�a.

Pe  ma�sura�  ce  exista�  tot  mai  mari  probleme  ale  debitului  Fluviului,  ca� t  s� i  efectele  nocive  ale
schimba� rilor climatice se agraveaza� , nu dispare î�nsa�  sub nicio forma�  important�a care s-ar cuveni
acordata�  unui nou tip de dezvoltare care sa�  t�ina�  cont de toate componentele strategice, de la buna�
guvernant�a�  pa�na�  la  sigurant�a�  s� i  securitate,  dezvoltarea  infrastructurii  s� i  interconectarea
obligatorie î�n raport cu as�tepta� rile comunita� t�ilor s� i  ale partenerilor existent�i  sau potent�iali pe
plan economic european s� i internat�ional.  

Organizarea î�n perioada 1 mai -1 iunie 2019 a Zilei Maritime Europene (www.cldr.ro), sub egida
Comisiei Europene s� i cu sprijinul Senatului Roma�niei s� i al Universita� t�ii Maritime Constant�a, ar
merita sa�  reprezinte cadrul  cel  mai adecvat pentru adoptarea  Foii de Parcurs -  Planului de
Acțiuni care sa�  deblocheze î�n mod decisiv relativul blocaj decizional s� i investit�ional î�n care se afla�
diverse zone portuare,  turistice,  s�antiere navale roma�nes�ti  de-a lungul  Duna� rii,  dar î�n  special
zona  Portului  Constant�a  s� i  a  unei  pa� rt�i  î�nsemnate  a  Litoralului  roma�nesc.  Asociația
„Comunitățile  Locale  Riverane  Dunării”  -  CLDR a  luat  init�iativa  s� i  a  î�ntreprins  primii  pas� i
necesari,  î�nsa�  profita�nd  s� i  de  det�inerea  Pres�edint�iei  Strategiei  UE  pentru  Regiunea  Duna� rii
(SUERD) ar exista acum s�ansa except�ionala�  de a ga�ndi s� i proceda, î�n mod pro-activ, la favorizarea
urma� torului ciclu de evolut�ie inteligenta�  s� i  inovativa�  pe care î�l  merita�  cu prisosint�a�  dinamicul
sector de afaceri Duna� re-Marea Neagra� -Delta� . Printr-o abandonare a prejudeca� t�ilor, formelor de
ga�ndire  sectarista�  sau  prizoniere  ”teoriei  conspirat�iei”,  î�ntregul  sector  portuar,  turistic  s� i



metropolitan s� i-ar putea redefini priorita� t�ile s� i  valoriza pe deplin potent�ialul economic la care
mediul de business s� i ceilalt�i det�ina� tori de interese aspira�  î�n mod legitim. 

Pe  aceasta�  cale,  tot�i  cei  care  î�s� i  doresc  aceasta�  schimbare  profund  necesara�  s� i  legitima�  sunt
chemat�i  sa�  se  implice  s� i  sa�  sprijine  acest  demers  prin  toate  formele  de  dialog,  consultare  s�i
parteneriat care se impun!

Pentru conformitate,  
Secretariatul Consort�iului Organizatoric
CLDR Roma�nia

    


