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ZIUA MARITIMĂ EUROPEANĂ ÎN ROMÂNIA – București, 4 noiembrie 2020

Î�n data de  4 noiembrie 2020,  î�n sistem hibrid, a avut loc la Bucures�ti,  sub egida Comisiei
Europene  –  DG  MARE,  cea  de-a  opta  edit�ie  a Zilei  Maritime  Europene,  organizata%  de
Fundat�ia EUROLÎNK-Casa Europei,  membra%  a Ret�elei European Network for Education and
Training (EUNET), î�n parteneriat cu Secretariatul Executiv al Consiliului Consultativ SUERD –
USH Pro Business. Alt�i  parteneri ai evenimentului au fost: Catedra Înternat�ionala%  Onorifica%
”Jean Bart” (CÎO-SUERD), Fundat�ia Roma�nia de Ma� ine, Danube Forum, Asociat�ia ”Comunita% t�ile
Locale  Riverane  Duna% rii”.  Evenimentul  afost  organizat  î�n  cooperare  cu  Centre  Europe;en
Robert  Schuman in  Scy-Chazelles  (Frant�a),  cu  sprijinul  financiar  al  Programului  European
”Europa pentru Ceta% t�eni”.

Reuniunea  a  fost  onorata%  de  reprezentantul  Biroului  Coordonatorului  Nat�ional  SUERD  –
Ministerul Afacerilor Externe, Consilier Dr. Valentin PANAÎT, care a adresat un scurt mesaj î�n
care  a  reliefat  rezultatele  recentelor  evolut�ii  ale  implementa% rii  SUERD  î�n  cele  14  State
Membre, î�n contextul recentei desfa% s�ura% ri online a  Forumului Anual SUERD la Zagreb s� i al
prelua% rii Pres�edint�iei Strategiei de ca% tre Guvernul Slovaciei. Totodata% , acesta a scos î�n evident�a%
mesajele adresate de s�eful delegat�iei roma�ne la Forum, ministrul de externe Bogdan Aurescu,
precum s� i de o serie de propuneri prezentate î�n cadrul Forumului, î�n special de ca% tre partea
bulgara% ,  care s-au concentrat asupra prelungirii pistei europene de veloturism pe teritoriul
Roma�niei.  

Un mesaj de salut din partea  Consiliului Consultativ SUERD s� i a USH Pro Business a fost rostit
de Conf. univ. dr. Costin LÎANU, care ulterior a oferit s� i o prezentare sintetica%  a  proiectelor
fanion sust�inute prin Consiliul Consultativ SUERD s� i grupul de clustere create sub egida USH
Pro Business.

Coordonatorul  General  al  Catedrei  Înternat�ionale  Onorifice  ”Jean Bart”  (CÎO-SUERD),  Prof.
Sever AVRAM, a realizat o scurta%  prezentare a tematicii avute î�n vedere, cu un accent special
pe  interconectarea  ce  poate  s�i  trebuie  transpusa%  î�n  practica%  î�ntre  cadrul  oferit  de  Pactul
Ecologic European s� i  Planul Strategic de Economie Circulară pentru România.  A  fost
evident�iata%  î�n  special  oferta  de  3,5  miliarde euro rezervate  Roma�niei,  cu  referire,  î�n  mod
deosebit,  la  fondurile  direct�ionate  î�n  scopul  ecologiza% rii  privind  modernizarea  industriei
poluatoare, proiectele bazate pe gazele naturale, sust�inerea zonelor mono-industriale, precum
s�i  investit�iile  î�n  infrastructura%  ecologica% ,  mobilitate,  transport  sau  combaterea  sa% ra% ciei
energetice.   

Î�n contextul î�n care dezbaterea a avut loc la scurt timp dupa%  marcarea Zilei Internaționale a
Mării  Negre,  E.S.  Ambasadorul  Maritim  Prof.  Dr.  Îng.  Ovidiu  Sorin  CUPS�A,  Pres�edintele
sect�iunii Europa a Organizat�iei Înternat�ionale Maritime, a procedat la o succinta%  trecere î�n
revista%  a  sfida% rilor  s� i  oportunita% t�ilor  cu care se confrunta%  mediul  maritim,  din punctul  de
vedere al conserva% rii biodiversita% t�ii, al protect�iei mediului s� i al facilita% rii dezvolta% rii adecvatea
zonei Portului Constant�a, precum s�i a celei metropolitane adiacente. 

Î�n  cadrul  unei  prezenta% ri  preluate  de  la  Bruxelles,  din  partea  Comisiei  Europene  –  DG
Agricultura% , Drd Îonut� CUREA s-a focalizat asupra interconecta% rilor posibile s� i necesare î�ntre
aplicarea  noilor  politici  agricole  comune  UE s� i  consecint�ele  previzionate  ale  Pactului
Ecologic European, cu un accent special pe  schimba% rile pe care este chemata%  s� i Roma�nia sa%  le



puna%  î�n  practica%  î�n  domeniul  agriculturii  ecologice  s� i  al  combaterii  efectelor  nocive  ale
schimba% rilor climatice.

Din  partea  Asociat�iei  Roma�ne  de  Energie  s� i  Economie  a  Academiei  Roma�ne,  Pres�edintele
acestei  organizat�ii,  Prof.  univ.  dr.  Îonut�  PURÎCA  s-a  concentrat  pe  aspectele  referitoare  la
autonomia energetică a României, dar î�n contextul sporirii profitabilita% t�ii transferurilor de
energie atomica% , inclusiv prin cooperare cu alte state partenere. 

Din  partea  Universita% t�ii  Maritime  Constant�a,  Prorectorul  Prof.  Gabriel  RAÎCU  s� i-a  axat
prezentarea  pe  componentele  s� i  implicat�iile  asigura% rii  securității  cibernetice  în  mediul
maritim, î�n special portuar, precum s� i al sprijinirii cerceta% rii s� i î�n special al inova% rii î�n acest
domeniu de maxima%  actualitate s� i î�n t�ara noastra% .    

Î�n ra�ndul vorbitorilor s-a aflat s� i Dr. Octavian S�ERBAN, Pres�edintele Knowledge Management
Înstitute filiala Roma�nia a ÎKMÎ Statele Unite, de asemenea consilier î�n cadrul Ministerului
Fondurilor Europene, a fa% cut o scurta%  prezentare s� i a recomandat noul sa%u volum electronic,
publicat  î�n  Coreea  de  Sud,  referitor  la  s�ansele  furnizate  de  Managementul  Cunoașterii
pentru dezvoltarea manageriala%  s� i absorbt�ia fondurilor europene. 

De asemenea, a fost inclusa%  o prezentare mai ampla%  a Dnei Lector univ. dr. Ma%da% lina ANDREÎ,
Consilier î�n cadrul Agent�iei Nat�ionale pentru Protect�ia Mediului, privind semnificat�iilor Zilei
Înternat�ionale a Ma% rii  Negre,  î�ndeosebi î�n stra�nsa%  relat�ionare cu obiectivele s� i  sarcinile pe
care,  din  unghiul  de  vedere  al  politicilor  maritime,  Uniunea  Europeana%  vizeaza%  sa%  le
transpuna%  î�n parteneriat cu Statele Membre. 

Drept exemple de  bune practici inovative,  au fost evocate, de pilda% ,  proiectul inovat�iei î�n
domeniul biotehnologiei al companiei start-up Peelhy Biotech prin CEO Marius PAD S�CULEA s� i
proiectul transnat�ional de cercetare s� i inovare î�n domeniul prevenirii s� i cres�terii sigurant�ei î�n
domeniul  sa%na% ta% t�ii  publice intitulat generic ”STAMÎNA”,  la care participa s� i  Filiala de Cruce
Ros�ie  Sector  5  Bucures�ti,  prezidata%  de  Dna  Ana  UNGUREANU,  dar  s� i  setul  de  init�iative  s� i
proiecte finant�ate din fonduri UE s� i EEA ale Asociat�iei Armata Salva% rii/Asociat�iei CRED, prin
Dl  Pres�edinte  Eugen LUCAN  sau cele  î�n  favoarea  dezvolta% rii  veloturismului  s� i  valorifica% rii
patrimoniului cultural s� i natural al judet�ului Caras�-Severin prin Conf. univ. dr. Miroslav Tas�cu-
Stavre. Din afara t�a% rii, la dezbateri au mai luat parte Consultant Wienfried SENKER (Landul
Bavaria  -  Germania)  s� i  Ec.  Corina  POPESCU  (Statul  Ontario  –  Canada).  Peste  100  de
participant�i au urma% rit evenimentul live printr-o platforma%  dedicata%  s� i prin Facebook.

La final,  conform tradit�iei,  au fost  decernate  Diplomele de Excelență  ”Social  & Economic
Innovation in the Black Sea Basin – Danube Region”  urma% toarelor personalita% t�i: Prof. Adrian
BOTÎCÎ  –  S� coala  Gimnaziala%  Luncs�oara  (Bihor);  Pres�edinte  Florian  CÎOLACU  –  Clubul
Fermierilor din Roma�nia; Ambasadorul Maritim Prof. Dr. Îng. Ovidiu Sorin CUPS�A; Pres�edinte
Dr. Mirela Monica ÎOVU - ACJSFB / CEC Bank; Drd. Sabina LEOPA – URBASOFÎA; Conf. Univ. dr.
Costin  LÎANU  –  Secretariatul  Executiv  al  Consiliului  Consultativ  SUERD;  Eugen  LUCAN  –
Asociat�ia Armata Salva% rii / Asociat�ia CRED;  Pres�edinte Gabriel Ra% svan TOADER – FPRM; Dna
Gilda NÎCULESCU – ADR Sud Muntenia;  Marius PAD S�CULEA, CEO Peelhy Biotech; Pres�edinte
Sergiu SEBES� Î – Asociat�ia CSR Nest; Scriitoarea Maria TÎMUC – Editura Dharana.

Des�i  circumstant�ele  momentului  ra%ma�n  complicate  s� i  afectate  de  impredictibilitatea  crizei
sanitare s� i economice actuale, la final, moderatorul Prof. Sever AVRAM a specificat important�a
urma% toarelor  orienta% ri  s� i  ma%suri  ce  ar  merita  luate  î�n  considerare  privind  î�mbuna% ta% t�irea
procesului de implementare a Strategiei Duna% rii, ca� t s� i a strategiei emergente Dunăre-Marea



Neagră-Portul Constanța: concordarea unei foi de parcurs î�ntre Consiliul Consultativ SUERD,
alte organizat�ii  relevante î�n domeniu s� i  Coordonatorul Nat�ional SUERD, precum s� i  celelalte
ministere de resort, privind init�iativele s� i proiectele prioritare de sprijinit s� i finant�at pentru
Roma�nia;  formarea  unui  corp  de  consilieri  s� i  expert�i  publici  pe  la�nga%  MAE  pentru  a
fundamenta priorita% t�ile s� i a sprijini î�n mod concret s� i permanent procesul SUERD; racordarea
pragmatica%  î�ntre  viitoarele  specializa% ri  inteligente  la  nivelul  celor  opt  regiuni  cu liniile  de
finant�are  s� i  orienta% rile  adoptabile  pentru  urma% torul  exercit�iu  financiar  UE;  coagularea
Agregatorului  de  Parteneriate  Public-Private  la  nivel  nat�ional,  î�n  special  din  perspectiva
aplica% rii Pactului Ecologic UE, a Strategiei de Economie Circulara%  a Roma�niei s� i, î�n genere, a
Planului de Redresare UE, î�n care s� i Roma�nia este parte s� i stat beneficiar. 

Reuniunea  s-a  bucurat  de  sprijinul  urma% torilor  Sponsori  tehnici:  Camera  de  dialog  a
comunita% t�ii oamenilor din comert�  s� i afaceri ”RO-AT”, Birouldeimagine.ro, Centrul de Servicii
de Asistent�a%  Sociala%  Elena Branzea.

Parteneri Media Asociat�i:  Agent�ia Nat�ionala%  de Presa%  AGERPRES, Radio7, Opinia Nat�ionala% ,
Juridice.ro.

Parteneri  Media:  Finantare.ro,  CaleaEuropeana.ro,  PRwave.ro,  Comunicat�ii  Mobile,
CalendarEvenimente.ro,  ComunicateMedia.ro,  Tribuna  Economica,  BrandÎnfo.ro,
SmartFinancial.ro, 24PHarte.ro, „Danubius infolio”, Tomisul Cultural, Buletin Duna% rean.  

Pentru conformitate, 
Secretariatul Consort�iului Organizatoric
CÎO-SUERD ”Jean Bart” 

  


