CONCEPT
Transportul maritim este o parte importantă a economiei Uniunii Europene, iar decarbonizarea sa va avea
un impact direct asupra abilității UE de a obține neutralitatea de carbon până în 2050. Astfel, o soluție
pentru a asigura o tranziție verde pentru transportul maritim care să fie durabilă, scalabilă și eficientă din
perspectiva costurilor se referă la dezvoltarea surselor alternative de combustibili fără emisii de carbon,
cum ar fi hidrogenul. Aceste măsuri vor contribui inclusiv la sporirea rezilienței și a durabilității
comerțului internațional - o componentă importantă prevăzută în noua Strategie comercială a UE, prin
intermediul căreia se urmărește dezvoltarea lanțurilor de aprovizionare durabile.
Uniunea Europeană este al doilea cel mai important exportator și importator la nivel global, iar
transportul maritim și asigurarea serviciilor de transport aferente sunt esențiale pentru a sprijini
companiile la nivel global. În 2019, la nivelul UE, transportul maritim de mărfuri pe distanțe scurte a
reprezentat 60% (estimat la aproape 1,8 miliarde tone de mărfuri) din totalul de mărfuri transportate pe
cale maritimă către și din principalele porturi ale UE. Portul Rotterdam a rămas cel mai mare port al UE
pentru transport maritim pe distanțe scurte, gestionând un total de 204 milioane de tone de mărfuri, urmat
de portul Antwerpen (101 mln. tone de mărfuri) și Amsterdam (53 mln. tone), în timp ce portul Constanța
se clasează pe locul 14, gestionând în 2019 - 28,5 mln. tone de mărfuri pe distanțe scurte. Așadar, este
evident că transportul maritim joacă un rol vital în asigurarea lanțurilor de aprovizionare pentru
dezvoltarea comerțului global.
Din perspectiva emisiilor de CO2, transportul de mărfuri pe cale maritimă, la nivel european, este
responsabil de 13% din totalul emisiilor din sectorul transporturilor, de trei ori mai reduse față de emisiile
de dioxid de carbon provenite din transportul total (38,1%). Astfel, ținând cont de faptul că UE și-a
propus creșterea volumului de mărfuri transportat pe cale maritimă, decarbonizarea transportului naval
și valorificarea acestuia ar avea un dublu efect: atingerea obiectivelor UE legate de mediu și
intensificarea comerțului pe cale maritimă.
Pentru România și mediul de afaceri este esențială dezvoltarea și valorificarea transportului fluvial pe
Dunăre și maritim pe Marea Neagră, inclusiv pe linia cu Canalul Suez pentru facilitarea și intensificarea
relațiilor comerciale la nivel internațional. Bazinul Dunării are un mare potențial de navigație interioară
durabilă, însă capacitatea fizică a fluviului și a afluenților săi ar trebui îmbunătățită, iar blocajele existente
- înlăturate. De asemenea, conform Strategiei UE pentru regiunea Dunării este esențială îmbunătăţirea
mobilităţii şi a multimodalităţii prin legături rutiere, feroviare și aeriene pentru transformarea Dunării
într-un coridor comercial important și o alternativă viabilă pentru transportul mărfurilor către porturile
de la Marea Neagră. Aceste aspecte ar contribui la îmbunătățirea interconexiunilor de transport la nivel
intern, dar și cu alte zone, respectiv cu regiunea Mării Negre, Caucazul de Sud și Asia. În acest sens, este
esențial de menționat Canalul Suez - o rută ce merită a fi exploatată de companiile din industria navală 1

vitală pentru comerţul internaţional și una dintre cele mai importante căi navigabile din lume, care face
legătura între Marea Mediterană și Oceanul Indian, prin Marea Roșie.
În concluzie, ținând cont de importanța dezvoltării comerțului pe cale navigabilă și, pe de altă parte, de
obiectivele UE privind atingerea neutralității climatice până în 2050 ne propunem prin intermediul
acestui eveniment să abordăm, pe de o parte, prioritățile UE cu privire la tranziția verde și transportul
durabil și, pe de altă parte, să generăm oportunități pentru mediul de afaceri prin stimularea discuțiilor
cu factorii de decizie privind dezvoltarea portului Constanța într-un hub comercial la Marea Neagră și
transformarea Dunării într-o alternativă viabilă pentru transportul mărfurilor către porturile de la Marea
Neagră, Marea Baltică și Adriatică din Inițiativa celor Trei Mări.
Oră

AGENDA PRELIMINARĂ
Activitate

09:30 – 10.00

Înregistrare

Sesiune (1)

Discursuri de deschidere

10.00 – 10.10

- Mihai Daraban, Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României

10.10 – 10.20

- Magda Kopczynska, Director pentru Transportul pe Apă, DirectoratulGeneral pentru Mobilitate și Transport, Comisia Europeană intervenție online

10.20 – 10.30

- Dan Vîlceanu, Ministrul interimar al Transporturilor și Infrastructurii (tbc)

10.30 – 10.40

- E.S. Lazăr Comănescu, Secretar General, Secretariatul Permanent al
OCEMN

10.40 - 10.50

- Lara Tassan Zanin, Șefa Biroului pentru Banca Europeană de Investiții din
România

10.50 – 11.00

- Admiral Osama Mounier Mohamed Rabie, Președinte și Director
General, Autoritatea Canal Suez intervenție video pre-înregistrată

11.00 – 11.20

- Sesiune de întrebări și răspunsuri

Moderator:

Eduard Costin, Director, Direcția Relații Externe, CCIR
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11.20 – 11.50

Pauză de cafea și networking

Sesiune (2)

Importanța transportului fluvial și maritim în stimularea comerțului
internațional durabil

11.50 – 12:00

- Marian-Jean Marinescu, Europarlamentar (PPE), Parlamentul European
intervenție online

12:00 – 12.10

- Tudor Constantinescu, Consilier Principal al Directorului General pentru
Energie, Comisia Europeană intervenție online

12.10 – 12.20

- Răzvan Ștefan RAB, Coordonator național SUERD, Ministerul Afacerilor
Externe al României

12.20 – 12.30

- Florin Goidea, Director General, Administratia Porturilor Maritime S.A.
Constanța

12.30 – 12.40

- Nicolae Vizinteanu, Director General, Compania Națională "Administrația
Porturilor Dunării Maritime" S.A.

12.40 – 12.50

- Emilian Stere, Director General, CGM CMA Romania

12.50 – 13.00

- Alexandru Crăciun, Head of Governmental Affairs, DP World Constanţa
& DP World Logistics România

13.00 – 13.10

- Sorin Preda, CEO, Global Vision intervenție online

13.10 – 13.20

- Paul Butnariu, Președinte, Camera de Comerț și Industrie Iași intervenție
online

13.20 – 13.40

- Sesiune de întrebări și răspunsuri

Moderator:

Dr. ec. Ion Dănuţ Jugănaru, Director General, Camera de Comerț, Industrie,
Navigație si Agricultură Constanța

13.40 – 14.30

Prânz și networking
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Limbile de lucru: română și engleză
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