
Foaia de Parcurs 
privind dezvoltarea durabilă și incluzivă a zonei Dunării fluviale, 

Portului Constanța și a zonei maritime Constanța
~ sumar executiv - draft concept ~

Î�ncepâ�nd din ânul 2012, lâ nivel UE â âvut loc o drâmâticâ�  regâ�ndire â modului î�n câre trebuie
âbordâte  chestiuni-cheie  legâte  de  cres tereâ  economicâ�  din  câdrul  diverselor  sectoâre  âle
industriei mâritime - ”Creșterea Albastră”, precum s i problemele referitoâre lâ coordonâreâ
mâi eficientâ�  â diverselor sectoâre s i âctori, de exemplu, prin âs â-numitâ ”cunoaștere marină”.
Dupâ�  âdoptâreâ  Agendei  Marine  și  Maritime  pentru  Creștere  și  Locuri  de  Muncă
(Declârât iâ de lâ Limâssol, 2012) de câ� tre toâte Stâtele Membre s i Comisiâ Europeânâ� , precum
s i  â  Inițiativei asupra Creșterii Albastre pentru Cercetare și Inovare la Marea Neagră
(Burgâs, 2018), â fost dinâmizât, î�n mod prâctic, fluxul de  ”afaceri maritime”, simultân cu o
mâi  mâre  protect ie  âcordâtâ�  sâ�nâ� tâ� t ii  mâ� rilor,  oceânelor  s i  zonelor  âdiâcente,  prin  cinci
politici  publice  s i  ânume:  cres tere  âlbâstrâ� ,  gestionâreâ  dâtelor  s i  cunoâs tere  î�n  domeniu,
plânificâre  spât iâlâ�  mâritimâ� ,  monitorizâre  integrâtâ� ,  dezvoltâreâ  strâtegiilor  bâzinului
mâ�rilor europene. Aceste politici nu se substituie î�n vreun fel sectoârelor specifice mâritime, ci
le completeâzâ� . 

Este importânt sâ�  reliefâ�m câ� ,  î�ncepâ�nd cu ânul 2014, UE â pus lâ dispozit ie o mult ime de
oportunitâ� t i de finânt âre noi s i âu loc âpeluri pentru prezentâreâ de proiecte î�n vâloâre de 71
milioâne  euro.  Lâ  âcesteâ  se  âdâugâ�  s i  âlte  surse  complementâre  âccesâbile:  Fondurile
Europene de Învestit ii  (EFSÎ) s i  Fondurile Structurâle orientâte regiune cu regiune, Orizont
2020, Life+ s i Cosme.

As â cum se evocâ s i cu prilejul precedentei Zile Mâritime Europene, desfâ� s urâte de Comisiâ
Europeânâ�  î�n portul bulgâr Burgâs, âvântâjul speciâl âl âplicâ� rii politicilor comune mâritime
rezidâ�  î�n reducereâ birocrât iei, stimulâreâ cres terii durâbile câre sâ�  fie âptâ�  sâ�  genereze câ� t
mâi  multe  investit ii  s i  sâ�  conducâ�  lâ  ceeâ  ce  promit â� tor  se  evocâ  âcum  un ân  ”un  boom
economic âl Regiunii Mâ� rii Negre”.

Puncte tari și puncte slabe ale contextului actual
Dâcâ�  existâ�  âceste premise âtâ� t de fâvorâbile, de ce oâre nu este posibil sâ�  se reflecte s i î�n
prâcticile s i reâlitâ� t ile din Româ�niâ, unde persistâ� , î�n mod evident, de mult i âni probleme câre
se âgrâveâzâ�  continuu s i câ� rorâ nu li se oferâ�  solut ii s i stimulente clâre pentru remediere, de-â
lungul î�ntregului curs âl Dunării î�n Româ�niâ s i î�n zonâ Mării Negre - Deltei Dunării: 

 cursul  fluviului  devine  tot  mai  puțin navigabil,  câ  numâ� r  de  luni  pe  ân,  mâi  âles
dâtoritâ�  situât iei âcumulâte pe âfluent ii Dunâ� rii, âpâr forme noi de des ertificâre sâu,
âlternâtiv, fenomene de inundâre â unor zone s i chiâr locâlitâ� t i î�ntregi (vezi, de pildâ� ,
câzul Gâlât i sâu Tulceâ);

 des i  s-âu  fâ� cut  ânumite  progrese  î�n  combâtereâ  poluâ� rii,  â  efectelor  nocive  âle
schimbâ� rilor climâtice s i pentru conservâreâ biodiversitâ� t ii lâ Mâreâ Neâgrâ�  s i î�n Deltâ
Dunâ� rii, lipsesc âtâ� t viziuneâ unei veritâbile dezvoltâ� ri sustenâbile în mod integrativ,
câ� t s i âtrâgereâ de investit ii mâjore pentru âmeliorâreâ de ânsâmblu â stâ� rii de lucruri,
precum s i â potent iâlului de competitivitâte din âceste zone;

 des i stâreâ unor porturi s i s ântiere nâvâle â continuât sâ�  se degrâdeze, nu existâ�  solut ii
sâu plânuri de regenerâre, reconstruct ie sâu vâlorificâre cel put in prin turismul de tip
post-industrial sâu prin oferireâ s ânselor de dezvoltâre â velo-turismului, mâi âles;
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 continuâ�  sâ�  existe  foârte  put ine  poduri  sâu  modâlitâ� t i  de  traversare  a  Dunării,
compârâtiv cu celelâlte stâte riverâne, s i nu este prevâ� zutâ�  âlocâreâ de fonduri pentru
construireâ unor noi poduri sâu trâversâ� ri peste fluviu;

 des i  i  se  prevedeâ init iâl  un viitor glorios,  Canalul  Dunăre-Marea Neagră nu este
deocâmdâtâ�  î�ndeâjuns  de  fructificât  pentru  trânsportul  de  mârfâ�  s i  ânumite  zone
potent iâle de promenâdâ�  sâu vâlorizâbile turistic sunt blocâte din câuzâ cârent elor de
reglementâre legislâtivâ�  / procedurâlâ�  s i â bârierelor birocrâtice;

 turismul costier și de croazieră, î�n numâ� r destul de impresionânt, nu este interesât
de ofertâ porturilor româ�nes ti pentru escâle s i nu este vâlorificât turistic, î�n mod reâl,
de mâjoritâteâ comunitâ� t ilor locâle s i â operâtorilor âutohtoni î�n domeniu;

 âtâ� t cursul Dunâ� rii, câ� t s i zonâ litorâlului nu se bucurâ�  de o interconectare adecvată
cu âlte zone âtrâctive investit ionâl sâu turistic din regiunile limitrofe sâu âpropiâte, î�n
speciâl dâtoritâ�  âbsent ei procedurilor stândârdizâte din punct de vedere urbânistic pe
âmbele mâluri âle Dunâ� rii,  câ� t  s i  dâtoritâ�  problemelor sâu  absenței infrastructurii
rutiere âdecvâte;

 lâ nivelul promovâ�rii imâginii s i â turismului, î�n speciâl culturâl s i vini-viticol, este mult
î�ntâ� rziâtâ�  o veritâbilâ�  inter-conectâre s i certificâre â obiectivelor vizitâbile din câdrul
trâseelor  din  Româ�niâ  î�n  râport  cu  cele  s âpte  ”Rute  Culturale  Europene  și  ale
Vinurilor”,  gestionâte de Consiliul Europei s i  lâ câre Româ�niâ este pârte integrântâ� ,
inclusiv  dâtoritâ�  î�ntâ� rzierii  constituirii  s i  funct ionâ� rii  ret elei  orgânizât iilor  de
mânâgement âl destinât iei (OMD); 

 des i  sectorul  IT&C  este  extrem  de  dezvoltâ  î�n  Româ�niâ,  lâ  nivel  generâl  vorbind,
âplicât iile  î�n  sensul  digitalizării  transformative  s i  âle  promovâ�rii  âtrâctivitâ� t ii
obiectivelor dunâ� rene s i mârine sunt, î�n genere, incipiente s i ânemic intercorelâte, mâi
âles din perspectivâ deschisâ�  prin Programul UE Transnațional Dunărea;

 des i principâlii det inâ� tori de interese din zonâ Portului Constânt â âu cons tientizât de
principiu posibilitâ� t ile de sporire â rolului s i fluxului comerciâl-economic, î�n âbsent â
unui  Plan Strategic  câre sâ�  âibâ�  î�n vedere î�ntregul  Bazin Dunăre  -  Marea Neagră  -
Delta Dunării,  este dificil  de prevâ�zut câ�  vâ beneficiâ de stimulentele s i  investit iile
finânciâre  pe  câre  le  meritâ� ,  dâr  âceâstâ,  nu din  câuzâ unui  ”blocaj  conspirațional”,
evocât de unele surse, ci din câuzâ unei guvernânt e improvizâte sâu precâre, â unei
cooperâ� ri s i intercomunicâ� ri regionâle frâgile, câ� t s i â unei frâgmentâ� ri dâ�unâ� toâre â
intereselor de grup;

 î�n pofidâ funct ionâ� rii unui numâ� r semnificâtiv de universități și centre de cercetare
î�n î�ntreâgâ regiune s i î�n centrele mâri din t ârâ� , potent iâlul de inovâre este î�ntr-o redusâ�
mâ�surâ�  preluât  s i  fâ� cut  profitâbil  de  câ� tre  mediul  de  âfâceri  s i  de  câ� tre  decident ii
judet eni sâu locâli, âstfel câ�  riscul depopulâ� rii s i âdâ�ncirii decâlâjelor sociâl-economice
zonâle râ�mâ�ne ridicât.

Șapte solicitări și recomandări către decidenții UE, mai ales din cadrul noului Parlament
European și a noi Comisii Europene, precum și cei din autoritățile centrale din România
Luâ�nd  î�n  considerâre  cele  de  mâi  sus,  î�n  speciâl  prin  evenimentul  dedicât  Zilei  Mâritime
Europene, pe câre Catedra Internațională Onorifică ”Jean Bart” în sprijinul Strategiei UE
pentru  Regiunea  Dunării  (CÎO-SUERD),  î�mpreunâ�  cu  pârtenerii  sâ� i  institut ionâli  l-âu
orgânizât  lâ  sediul  Senâtului  Româ�niei  din  câdrul  Pâlâtul  Pârlâmentului  (31  mâi  2019),
credem cu toâtâ�  convingereâ câ�  stâbilireâ unei Foi de Parcurs âdoptâtâ�  prin consens de câ� tre
reprezentânt ii  relevânt i  âi  societâ� t ii  civile  s i  â  mediului  âcâdemic  s i  de  âfâceri  trebuie  sâ�
cont inâ�  urmâ� torul set de componente imperios necesâre î�n vedereâ âtingerii unor rezultâte
clâre câre sâ�  î�mbunâ� tâ� t eâscâ�  situât iâ âctuâlâ�  pe termen scurt s i mediu, pâ�nâ�  î�n ânul 2030: 
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1. completâreâ s i î�mbunâ� tâ� t ireâ cadrului legislativ și administrativ pentru reintegrâreâ
î�n  fluxul  economic  s i  turistic  â  câ� t  mâi  multor  zone  s i  obiective  î�n  mod  coerent,
coordonât s i unitâr;

2. cons tientizâreâ câ�  mâjoritâteâ problemelor sunt legâte de zone s i âfluent i âi Dunâ� rii,
inclusiv de problemele din âmonte,  recentrarea abordării pe âceste zone s i trecereâ
lâ  măsuri  inteligente  privind:  nâvigâbilitâteâ,  turismul,  conservâreâ  biodiversitâ� t ii,
promovâreâ brândurilor, digitâlizâreâ, etc.; 

3. t inâ�nd cont câ�  Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) urmâ� res te î�ndeosebi
dezvoltarea durabilă,  dâr s i  inovarea urbană incluzivă,  conform conceptelor UE,
trecereâ lâ un proces de planificare teritorială și standardizare urbană î�n ritm mult
mâi âccelerât, î�n tândem cu pârtenerii trânsfrontâlieri relevânt i; 

4. râcordâ�ndu-ne  lâ  dinâmicâ  proiectelor  s i  rezultâtelor  dejâ  obt inute  prin  âplicâreâ
Programului  Transnațional  Dunărea  (DTP),  promovâreâ  unui  nou  sistem  de
guvernanță multi-nivel, â ”coordonâ�rii deschise”, â âltor forme inovâtive de leadership
colaborativ, dejâ testâte cu succes î�n âlte Stâte Dunâ� rene s i din Bâzinul Mâ�rii Negre;

5. declâns âreâ s i extindereâ unor consultări structurate lâ nivel nât ionâl s i europeân, î�n
mod periodic, î�n speciâl pentru o reintegrâre â Portului s i Municipiului Constânt â, câ
zonâ�  fânion-simbolic, î�n fâvoâreâ schimbâ�rilor necesâre s i recuperâreâ locului dorit de
Constânt â s i î�ntreâgâ regiune â Dobrogei istorice s i Deltei Dunâ� rii lâ nivelul politicilor
s i industriilor mâritime s i î�n corelâre cu âctuâlul context economic globâlizânt;

6. âccentuâreâ  unei  abordări  incluzive  din  punct  de  vedere  âl  reducerii  decâlâjelor
sociâle,  âplicâ�nd  î�n  mod  mâi  î�ndrâ�znet  vectorii  inovâ� rii  sociâle,  âi  trânspârent ei
decizionâle s i âi combâterii corupt iei î�n toâte sectoârele importânte;

7. regâ�ndireâ câ� t mâi prâgmâticâ�  â planificării și cooperării teritoriale, î�n speciâl prin
proiecte trânsnât ionâle, câre sâ�  conducâ�  lâ mâi multâ�  stâbilitâte s i prosperitâte pentru
câ� t mâi mult i cetâ� t eni.

Î�n concluzie, considerâ�m câ�  se impune câ institut iile europene, î�n colâborâre cu reprezentânt ii
lâ nivel î�nâlt âi stâtelor s i regiunilor din Româ�niâ, sâ�  âct ioneze, de âcum î�nâinte, î�ntr-un mod
mult  mâi  energic  s i  mâi  coerent  privind  âtingereâ  unui  ritm  mult  mâi  î�nâlt  î�n  scopul
î�ndeplinirii  obiectivelor  î�ndrâ� znet e  prevâ� zute  î�n  proiectul  trânsformâtiv  âl  SUERD  s i  î�n
documentele recent âdoptâte de câ� tre Stâtele de lâ Mâreâ Negrâ� . Aceâstâ se poâte reâlizâ î�n
principâl prin:

 elâborâreâ  s i  trânspunereâ  î�n  prâcticâ�  câ� t  mâi  curâ�nd  posibil  â  recomândâ�rilor  s i
componentelor mâi sus ment ionâte;

 trânsformâreâ î�n mod revolut ionâr s i  vizionâr â âbordâ� rii  privind viitoâreâ evolut ie
economico-sociâlâ�  â Româ�niei î�n contextul sub-regionâl s i globâl viitor pentru evitâreâ
unei  defâzâ� ri  s i  decuplâ� ri  de  lâ  ritmul  de  dezvoltâre  UE,  câ  s i  âl  stâtelor  vecine
Româ�niei;

 stâbilireâ  s i  sust inereâ  prâcticâ�  â  proiectelor  prioritâre  s i  fânion  âle  Româ�niei  s i
principâlilor  sâ� i  pârteneri  prin  implementâreâ  proiectelor  trânsnât ionâle  soft  dejâ
finânt âte pâ�nâ�  î�n prezent,  ce meritâ�  s i  trebuie sust inute prin finânt â� ri  de tip ÎTÎ î�n
viitorul exercit iu finânciâr âl Uniunii Europene  

Pentru conformitâte, 
din pârteâ Consort iului Orgânizâtoric -
Câtedrâ Înternât ionâlâ�  Onorificâ�  ”Jeân Bârt” (CÎO-SUERD) – c/o EUROLÎNK-Câsâ Europei
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