
Rezumat 

Transportul maritim de mărfuri este considerat ca fiind factorul esențial al realizării comerțului 

internațional de mărfuri care, la rândul său, determină dezvoltarea și consolidarea economiei 

globale. Performanța în transportul maritim internațional derivă din calitatea și eficiența sa 

economică.  

Lucrarea de doctorat cu tema „Performanța economică în transporturile navale internaționale”, 

abordează în mod original performanța transporturilor navale maritime de mărfuri în contextul 

economic actual și cel al politicilor mondiale de protecție a mediului marin.  

Partea aplicativă a tezei de doctorat, efectuată în perioada martie 2013 - iulie 2018, a avut drept 

obiectiv: a) identificarea principalelor tendințe de evoluție a celor patru piețe din industria navală 

internațională, în concordanță cu perspectivele comerțului interregional din piețele țintă pentru 

nave de tip Kamsarmax și Handymax, în vederea elaborării strategiilor de creștere a performanței 

economice a companiilor de transport naval de dimensiuni mici, în contextul politico-economic 

actual; b) evaluarea performanței economice, pe baza modelului Rossi, a unei firme de shipping 

românească, IULIUS RL, care operează nave de tip Kamsarmax și care are tendința de 

repoziționare în piață prin mărirea de capacitate operațională, odată cu introducerea normelor care 

reglementează emisiile de carbon; c) Analiza și interpretarea rezultatelor cercetării conchid ca, în 

ciuda volatilității câștigurilor sale, IULIUS RL a fost o investiție foarte sigură. Pentru perioada de 

10 ani analizată, doar un an EBID-ul companiei a fost negativ iar indicatorul ROSI a fluctuat în 

jurul costului de interes.  

Modelul ROSI utilizat în cadrul cercetării, oferă opțiunea studiului evoluției companiei de 

transport care tranzacționează strategic și speculativ. Odată ce armatorii adoptă această strategie, 

riscul lor crește, dar cresc și profiturile potențiale. Odată cu repoziționarea, IULIUS RL pune în 

valoare avantajul comercial care se constituie în calitățile nautice ale navelor și în utilizarea 

capacitaților de transport în condiții optime, cu timpi morți reduși, într-o piață care cere nave de 

flexibilitate maximă și care acoperă fiecare dintre regiunile economice de interes din piața de 

transport naval.  

Această cercetare este relevantă prin faptul că scoate în evidență performanța economică  care se 

poate realiza prin implementarea tehnologiilor nepoluante în industria navală românească, 

utilizând infrastructura navală și poziția geostrategică a României în condițiile politico-economice 

actuale, respectând legile și cerințele internaționale privitoare la protecția mediului. 


