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UN CONCEPT 
ECONOMIC 
ROMÂNESC 
SCURTEAZĂ 
CU 4.000 DE 
KILOMETRI 
DISTANȚA 
NAVIGABILĂ 
DINTRE MAREA 
BALTICĂ ȘI 
MAREA NEAGRĂ

Lamentările (cu tot cu fatalita-
te) cum că românii nu au vo-
cația creațiilor grandioase și 
nu pot aspira la poziții de top 
în ierarhii mondiale se văd 

serios tulburate odată cu lansarea con-
ceptului de unire a nordului și sudului 
Europei printr-un canal navigabil de la 
Gdansk la Galați, gândit a fi cel mai lung 
din lume (1.900 kilometri), nu numai 
cu oportunități pentru țările riverane 
Polonia, Ucraina, Republica Moldova 
și România, ci și cu deschideri în aria 
globalizării, spre țările baltice și cele 
scandinave, ca și spre Rusia, spre zona 
asiatică. Este prefigurată astfel o unire 
economică, după cum o caracterizează 
inițiatorul ei, Petru Schipor, deopotrivă 
vizionar și profesionist în demersul său. 
Începutul punerii în operă se datorează 
companiei sale, Ekkou VP România. 
Continuarea are nevoie de voință politi-
că asumată, de investiție consecventă și 
(dacă se poate) de o molipsire serioasă 
de tenacitate și patriotism de la creato-
rul și promotorul conceptului.

O CALE DE UNIRE 
ECONOMICĂ

Nordul și sudul continentului nostru 
s-ar apropia cu 4.000 de kilometri grație 
căii navigabile concepute de Petru 
Schipor. Cu atât s-ar scurta drumul 
maritim care acum, inevitabil, dă roată 
conturului european. Ar fi o creație 
originală, gândită de inițiatorul ei prin 
logică proprie și prin studierea obiectivă 
și minuțioasă a posibilităților de valori-
ficare a cursurilor de apă est-europene 
emblematice Vistula – San – Nistru – 
Prut, reconfigurate și, în unele locuri, 
pe o lungime totală de 72 de kilometri, 
chiar completate prin două canale teh-
nice de legătură cu totul noi, realizare 
umană.
Necesitatea concretizării proiectului este 
cu atât mai mare, cu cât este localizat în 
„zona cea mai vitregită a Europei, lipsită 
în momentul de față de infrastructura 
necesară schimburilor comerciale și 
comunicațiilor în pas cu vremea”, după 
cum o caracterizează Petru Schipor, el 

însuși fiu al zonei, bucovinean. Filo-
zofează cumva rațional: „Trebuie să 
visăm mai mult decât suntem în stare să 
facem. Acest canal va deschide porțile 
către o altă lume, de o parte și de alta 
a lui oamenii se vor cunoaște, se vor 
împrieteni, vor face comerț, vor des-
chide firme, vor trăi într-un ansamblu 
deschis. Acest canal va însemna o formă 
de dezvoltare economică, de unire. El 
e conceput să răspundă mai mult decât 
unui interes național, este o expresie 
a globalizării, care va deschide o nouă 
etapă în traiul oamenilor de pe această 
parte a Pământului”.

SUSȚINERE INTERNAȚIONALĂ 
DE TOP

Raportarea tradițional-afectivă se 
oglindește într-o proiecție integratoare, 
modernă: „Conceptul se suprapune pe 
traiectoria Coridorului Nord-Sud”. Din 
momentul în care a constatat aceasta, 
în urma unei expuneri susținute de 
Petru Schipor la o reuniune a forumului 

Întâlnirea de la New York cu Henry Kissinger, fost secretar de stat, venerabil diplomat și politolog american
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Atlantic Council de la Washington, ge-
neralul James L. Jones, fost consilier pe 
probleme de securitate națională al Sta-
telor Unite, a devenit susținător activ al 
proiectului românesc. „Așa cum el crede 
în Coridorul Nord-Sud, așa cred eu în 
Canalul Navigabil Gdansk-Galați, con-
vins că va veni ziua când, dacă nu eu, în 
orice caz, un român să pună o bărcuță 
de hârtie în Nord și s-o așteptăm la 
noi, la Galați”, spune Petru Schipor. Îl 
încurajează în viziunea sa amploarea 
susținerii internaționale care vede cum 
se acumulează, crește în consistență. 
O dovadă este interesul declanșat din 
partea unor personalități americane, 
precum Frederick Kempe, președinte 
și director executiv al Atlantic Council 
și Richard L. Morningstar, director și 
președinte fondator al Global Energy 
Center, reprezentant al secretarului de 
stat al SUA pentru energie nucleară și 
fost ambasador în Azerbaidjan. Fostul 

președinte al Estoniei, 
Toomas Hendrik Ilves, a 
apreciat la Security Forum 
(Varșovia, octombrie 2016) 
că „Țările baltice sunt direct 
interesate și susțin acest 
proiect”, accentuând: „Sunt 
onorat să aflu că se gân-
dește cineva la o asemenea 
investiție!”.Actualul vice-
premier al Ucrainei pentru 
integrare europeană și 
euro-atlantică, Ivanna Klympush-Tsint-
sadze, activează direct în promovarea 
conceptului. Fostul președinte polonez, 
Aleksander Kwaśniewski, și-a exprimat 
de asemenea adeziunea. A avut prilejul 
să cunoască proiectul și fostul președin-
te al Ucrainei, Viktor Iuscenko, cu prile-
jul Global Citizen Awards 2015 la New 
York, organizat de Atlantic Council. La 
nivel organizațional, susținere profe-
sionistă dovedește fundația poloneză 

,,
      Mai presus de toți, mă 
susține Bunul Dumnezeu, 
altfel nu aș fi reușit să ajung 
cu conceptul meu în fața 
atâtor oameni importanți

Beneficii majore

Consolidarea agendei politice regionale europene și 
transatlantice;
Interconectare economică a UE cu Moldova și Ucrai-
na;
Nouă rută navigabilă la Marea Neagră;
Realizarea de noi poduri între țările riverane;
Dezvoltare energetică;
Irigații și protecție împotriva inundațiilor;
Beneficii sociale și economice pentru comunitățile 
locale;
Dezvoltare de mediu durabilă. 

Petru Schipor, Fondator Ekkou
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de politică externă „Casimir Pulaski”, 
organizator al Security Forum & NATO. 
Și-au exprimat modest interesul și auto-
ritățile din Republica Moldova, dincolo 
de inerentele tatonări în fața grandorii 
unui asemenea proiect. „Iar mai presus 
de toți, mă susține Bunul Dumnezeu, 
pentru că altfel nu aș fi reușit să ajung 
cu conceptul meu în fața atâtor oameni 
importanți”, întărește Petru Schipor.
Dar pe plan intern? Răspunsul inter-
locutorului este mai degrabă temperat: 
„La nivel politic, nimeni nu mi-a spus 

«nu», dar încă nu am găsit pe cineva 
hotărât să meargă mai departe, să spună 
«suntem hotărâți să susținem această 
inițiativă». Poate oamenii consideră că 
sunt multe altele de făcut, este adevă-
rat, însă când o asemenea realizare este 
evident că va aduce atâtea beneficii, de 
undeva trebuie începută”. În șapte ani, de 
când proiectul a atins o consistență care 
îl poate recomanda, guvernele s-au suc-
cedat, încurajări s-au strâns, dar nu mai 
mult. Un aderent deosebit s-a dovedit 
fostul ministru de Externe al României, 

domnul Lazăr Comănescu. Speranțe 
sincere își pune acum Petru Schipor 
„În clarviziunea și expertiza domnu-
lui ministru Teodor Meleșcanu și, mai 
departe, în receptivitatea Guvernului 
României”, accentuând: „Consider că am 
ajuns în punctul de unde nu mai pot să 
continui singur. Trebuie voință politică, 
o concertare a deciziei. Conceptul, este 
adevărat, la început a fost o dorință, dar 
treptat a intrat într-o formă atât de seri-
oasă, încât astăzi nu se mai poate vorbi 
de o ficțiune”.

O regiune mai puternică pentru o Europă mai bună

Compania Ekkou VP și conducătorul ei, Petru Schipor, vor fi prezenți în perioada 6-7 iulie 2017 la Warsaw Global Forum, 
în Polonia, eveniment ce reunește exponenți ai lumii politice și ai mediului de business, având ca obiective prosperitatea, 
democrația, securitatea regională și globală. Organizatori sunt Atlantic Council, Fundația Atlantic Council în Europa, sub 
patronatul președintelui Poloniei, Andrzej Duda, cu onoranta prezență, de curând anunțată, a președintelui SUA, Donald 
Trump. Tema reuniunii – „From the Baltic to the Black and Adriatic Seas: A Stronger Region for a Better Europe” („De la 
Marea Baltică la Marea Neagră și Marea Adriatică: O regiune mai puternică pentru o Europă mai bună”) – se prefigurează 
drept un cadru onorant și de înalt nivel pentru susținerea conceptului românesc și pentru reconfirmarea utilității și actua-
lității lui. 

Întâlnirea cu General James Jones, Co-Chairman, President, Jones Group International, Former Supreme Allied Comander Europe, Former US National Security Advisor to President Barack 
Obama, Chairman, Brent Scowcroft Center on International Security, Atlantic Council la Atlantic Council Summit Wroclaw - Poland
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ÎNTOTDEAUNA PRUTUL ȘI-A 
ÎNTINS LARG MÂINILE CĂTRE 
OAMENI

Păstrând proporțiile, discuții pe tema 
Prutului navigabil au început mai intens 
la inițiativa fundației Carol I în anul 
1920. Fundația a prezentat în premieră 
soluția navigabilă a Prutului, în condiți-
ile naturale și tehnice din acele vremuri. 
De altfel, încă din 1850 se naviga pe 
Prut pe o distanță de 300 km, în condiții 
pur naturale. Originile imediate ale 
proiectului se regăsesc în ceea ce s-a nu-
mit „Concept de amenajare complexă a 
râului Prut”. Petru Schipor rememorea-
ză că în 2009 a fost solicitat să intervină 
cu specialiști de la SC Hidroconstrucția 
SA România în cercetarea cauzelor care 
au declanșat inundațiile ce au distrus 
digul de protecție a satelor Cotul Morii 

și Nemțeni de pe malul moldovenesc al 
Prutului. Acel tragic moment a deschis 
ideea realizării unui proiect de amena-
jare a Prutului pe întregul său curs, pe 
baza tradițiilor și gândirii românești de 
profil acumulate în timp, dar nicio-
dată ajunse la transpunere deplină în 
practică. În același an 2009, directorul 
SC Hidroconstrucția SA, Emil Timofte, 
i-a înmânat o hartă din 1970 cu tema 
„Amenajarea hidroenergetică a râului 
Prut”. Comparativ, a constatat că din 
cele 12 microhidrocentrale preconizate, 
nu se construise niciuna, fiind realizat 
numai barajul Stânca-Costești, obiectiv 
de înaltă ținută hidrotehnică. Și mai în 
urmă pe firul timpului, primele proiecte 
de amenajare a râului Prut datau din 
1959-1962, incluse într-un plan național 
de reconsiderare a resurselor de apă. 
Încercările de resuscitare, cu tehnica 
de azi și cu viziunea necesităților de 

mâine, nu și-au găsit ecou decât cel 
mult în simbolistica numelui dovedit 
astfel deloc întâmplător al companiei 
fondate de Petru Schipor, Ekkou. Asta 
nu l-a descurajat, socotind că „întot-
deauna Prutul s-a înțeles cu oamenii, îi 
hrănește, iar oamenii trăiesc de-o parte 
și de alta a lui”. De aici, ideea unei uniri 
economice a devenit crez: „Adevăra-
ta unire între România și Republica 
Moldova poate fi bazată pe o realitate 
economică. E frumos Podul de Flori, e 
frumoasă unirea în suflet, dar dacă nu 
există format economic, ea nu se poate 
realiza cu adevărat”.
Atipic față de o anumită modă care 
cică-i face pe unii neînțeleși ori nebă-
gați în seamă să-și ia lucrurile și ideile 
și să se refugieze în sine sau pe undeva 
unde să fie pe loc valorizați și de unde să 
transmită mesaje motivaționale, Petru 
Schipor nu numai că a rămas, ci și a 
țintit mai sus. De la amenajarea unui 
râu, a conceput sistematizarea unui 
complex de ape, iar de la nivel regional, 
s-a orientat zonal, intercontinental, iar 
când a atins o consistență care să-i re-
comande seriozitatea, a trecut Oceanul 
– în America, spre centrii nu numai de 
putere globală, ci și de autoritate în cer-
tificarea economică și științifică. Ecoul 
ideilor gândite acumulează tot mai mult 
recunoaștere ca să se întoarcă în formă 
reală. n

Florin Antonescu                                                          
ECONOMISTUL

Visul e cel care deschide 
calea realității

Păstrând proporțiile, cu un farmec al 
evocării adiind dinspre Sadoveanu și 
sugerând patosul poeților patrioți mol-
doveni ai anilor ’80, Petru Schipor își 
întregește povestirea cu o confesiune: 
„Am învățat acasă, în Bucovina, de la 
părinții mei, că un român adevărat nu 
trebuie să uite niciodată de Dumnezeu, 
de părinți și de țară. Românul nu are 
voie să înceteze a visa. Visul e cel care 
deschide calea realității”.  

Proiectul rutei navigabile poate fi parte 
integrantă a Coridorului Nord-Sud, 

reprezentând participarea europeană la  
„Completing Europe From the North- 

South Corridor to Energy, Transportation, 
and Telecommunications Union” –

„De la Coridorul Nord-Sud la 
uniunea energetică, de transport 

și de telecomunicații”.
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ROMANIAN 
ECONOMIC 
CONCEPT 
SHORTENS BY 
4,000 KILOMETRES 
THE NAVIGABLE 
CHANNEL 
BETWEEN THE 
BALTIC SEA AND 
THE BLACK SEA 

Lamentations  (including fa-
tality) that Romanians do not 
have the vocation of the grand 
creations and cannot aspire 
to top positions in the world 

hierarchy appear to be seriously affected 
on the occasion of launching the concept 
of unification of the North and South 
of Europe by a navigable channel from 
Gdansk to Galati, intended to be the 
longest in the world (1,900 kilometres), 
not only with opportunities for the 
bordering countries Poland, Ukraine, Re-
public of Moldova and Romania, but also 
with developments in the globalization 
field toward the Baltic and Scandinavian 
countries as well as toward Russia, to-
ward Asian area. Therefore, an economic 
union is prefigured as it is characterized 
by its initiator, Peter Schipor who, in his 
approach, is a visionary and a profession-
al as well. The beginning of the work is 
due to his company, Ekkou VP Romania. 
The continuation requires an assumed 
political will, a coherent investment and 
(if possible) a serious contagion of tenac-
ity and patriotism from the creator and 
the promoter of the concept. 

A WAY OF ECONOMIC UNION 

The north and south of our continent 
get closer to 4,000 kilometres thanks 
to the navigable channels designed 
by Peter Schipor. This would shorten 
the maritime road that now inevitably 
surrounds the European continent. This 
would be an original creation thought of 
by its initiator by his own logic and by 
the objective and thorough study of the 
possibilities of capitalizing the eastern 
European emblematic watercourses 
Vistula - San - Nistru - Prut, reconfigured 
and in some places, on a total length 
72 kilometres, even complemented by 
two completely new technical channels, 
human achievement.
The necessity of materializing the project 
is all the greater, as it is located in the 
“most undisturbed area of the Europe, 
currently lacking the necessary infra-
structure for trade and communications 
to keep up with the time “, as character-
ized by Petru Schipor, himself being a 
son of Bucovina. Somehow, he philos-
ophizes rationally: “We have to dream 
more than we are able to do. This channel 
will open the gates to another world, 

on one side and on the other side of it; 
people will get to know each other, will 
make friends, will trade, will set up com-
panies and will live in an open ensemble. 
This channel will be deemed as a form 
of economic development, of union. The 
channel is designed to respond more 
than to a national interest and it is an 
expression of globalization that will open 
a new stage in the livelihood of people on 
this part of the Earth”.

TOP INTERNATIONAL 
SUPPORT 

The traditional-affective relation is 
reflected in an integrating and modern 
view: „The Concept laps over the trajec-
tory of the North-South Corridor”. From 
the moment in which this was discov-
ered, following to an overview sustained 
by Petru Schipor at a meeting of the 
Atlantic Forum Council in Washington, 
General James L. Jones, former United 
States National Council Advisor, become 
an active supporter of the Romanian 
project. „As he believes in the North-
South Corridor, in the same way I believe 
in the Gdansk-Galaţi Navigable Channel, 

Meeting in New York with Henry Kissinger, Former Secretary of State, venerable diplomat and American political scientist
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convinced that will come one day when, 
if not me, in any case, a Romanian will 
put a paper boat in North and will wait 
for it to arrive to us, in Galaţi”, said Petru 
Schipor. His vision is encouraged by the 
magnitude of the international support 
being witness to its accumulation, grow-
ing in consistency. A proof is the interest 
arose to certain American personalities, 
such as Frederick Kempe, President and 
CEO of the Atlantic Council and Richard 
L. Morningstar, founding director and 
chairman of Global Energy Center, Spe-
cial Envoy of the United States Secretary 
of State for nuclear energy and former 
Ambassador in Azerbaidjan. The former 
President of Estonia, Toomas Hendrik 
Ilves, at the Security Forum (Warsaw, 
October 2016) said that „The Baltic 
countries are directly interested and 
support this project”, emphasising that: 
”I am honoured to learn that somebody 
considers such an investment!”. The cur-
rent Vice Prime Minister of Ukraine for 

European and Euro-Atlantic 
integration, Ivanna Klym-
push-Tsintsadze, works 
directly for the promotion 
of the project. Moreover, the 
former President of Poland, 
Aleksander Kwaśniewski, 
expressed his adhesion too. 
The former president of 
Ukraine, Viktor Iuscenko, 
also had the opportunity 
to learn about this project, 
on the occasion of the Global Citizen 
Awards 2015 in New York, organised by 
the Atlantic Council. At organizational 
level, the foreign policy Polish founda-
tion ”Casimir Pulaski”, organizer of the 
Security Forum & NATO demonstrates 
a professional support. Furthermore, the 
authorities of the Republic of Moldavia 
have also expressed modestly their 
interest, beyond the inherent exploratory 
actions in front of the magnitude of such 
project. ”And beyond everybody, the 

,,
      And beyond everybody, 
the Good God is the One 
who supports me, because 
otherwise I could not come 
with my project before so 
many important people

Major Benefits 

Strengthening the European and transatlantic re-
gional political agenda;
Economic interconnection of the EU with Moldova 
and Ukraine;
New navigable way to the Black Sea;
Building new bridges between the bordering coun-
tries;
Developement in the field of energy;
Irrigations and protection against flood;
Social and economic benefits for the local commu-
nities;
Sustainable environment development. 

Petru Schipor, Ekkou Founder
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Good God is the One who supports me, 
because otherwise I could not come with 
my project before so many important 
people”, underlines Petru Schipor.
What about on the domestic front? 
The answer of the interlocutor is rather 
moderate: ”At political level, nobody said 
”No”, but I still have not found somebody 
determined to go further, somebody to 
say ”we are determined to support that 
initiative. Perhaps people consider that 
there are many other things to be done, 
is true, but when we are talking about 
such a breakthrough is obvious that 

such project shall bring many benefits, 
it must be started from somewhere”. I 
seven years, since the project reached a 
consistency that may recommend it, were 
alternated governments, were received 
encouragements, but not more than that. 
The former Romanian Foreign Affairs 
Minister proved to be a special adherent 
to this project. Now, Petru Schipor has 
sincere hopes “In the clairvoyance of Mr.  
Minister Teodor Melescanu and, further, 
in the open-mindedness of the Romani-
an Government”,  underlining: „ I believe 
that I have reached the point where I 

can no longer continue alone. Political 
will and a concentration of the decision 
taking factors is required. This concept, 
is true, at the beginning was a desire, but 
gradually reached such a serious shape, 
so that today we cannot speak anymore 
about a fiction”.

PRUT RIVER ALWAYS SPREAD 
HIS HANDS TOWARD PEOPLE 

Keeping the proportions, discussions  
having as object the navigable Prut River  
started more intensely on the initiative  

A stronger region for a better Europe 

Ekkou VP Company and its leader, Mr. Petru Schipor, during the period 6-7 July 2017 will attend at Warsaw Global Forum, 
in Poland, event that brings together the exponents of the political world and business environment, the objectives of this 
forum being the prosperity, democracy, the regional and global security. The organizers are Atlantic Council, Atlantic Coun-
cil Foundation in Europe, under the patronage of the President of Poland, Andrzej Duda, with the honourable presence, 
recently announced, of the President of the United States of America, Donald Trump. Subject of the reunion – “From the 
Baltic to the Black and Adriatic Seas: A Stronger Region for a Better Europe” – is expected as an honourable and high level 
framework for supporting the Romanian concept and for the reconfirmation of its usefulness and actuality. 

Meeting with General James Jones, Co-Chairman, President, Jones Group International, Former Supreme Allied Comander Europe, Former US National Security Advisor to President Barack 
Obama, Chairman, Brent Scowcroft Center on International Security, Atlantic Council la Atlantic Council Summit Wroclaw - Poland
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of the “Carol I Foundation” in 1920. 
This foundation presented for the first 
time the navigable solution of the Prut 
River, under the natural and technical 
conditions of that time. As a matter of 
fact, as early as 1850 the Prut river used 
to be used as a navigation channel over 
a distance of 300 km, under pure natural 
conditions. The immediate origins of 
this project may be found in what was 
called “Complex improvement concept 
of the Prut River”. Petru Schipor recalls 
that as early as 2009 he was requested to 
intervene with specialists in the company 
SC Hidroconstrucția SA Romania to 
research the causes that unleashed the 
flood that destroyed the protection dam 
of the villages Cotul Morii and Nemţeni 
located on the Moldavian shore of the 
Prut river. That tragic moment opened 
the idea to make an improvement project 
of the Prut River on its entire course, 
based on the Romanian traditions and 

thinking on this field accumulated along 
the time, but that never reached the full 
transposition into practice. In the same 
year 2009, the Manager of the compa-
ny SC Hidroconstrucția SA, Mr. Emil 
Timofte, gave him a map made on 1970 
entitled “Hydroenergetic improvement of 
the Prut River”. Comparatively, he found 
that of the 12 micro-hydroelectric power 
plants planned, none had been built, be-
ing built only the Stanca-Costeşti Dam, 
an objective with a high hydro-technical 
appearance. Even earlier, on the thread 
of time, the first improvement projects 
of the Prut River were dated 1959-1962, 
included into a national plan of reconsid-
eration of waster sources. The resuscita-
tion attempts, with today’s technique and 
with the vision of tomorrow’s needs, did 
not have much echo but at the very most 
in the symbolism of the so-called and 
no-coincidental name of the company 
founded by Petru Schipor, i.e. Ekkou. 

This did not discourage him, thinking 
that “the Prut always understood people, 
it feeds them, and people live on both its 
sides”. Hence, the idea of an economic 
union became a credo: “The true union 
between Romania and Republic of Mol-
dova may be based on an economic reali-
ty. The Bridge of Flowers is very beauti-
ful, the union between souls is beautiful, 
but if there is no economic format, such 
union cannot be truly achieved”.
Atypical to a certain fashion that they 
say determines some misunderstood or 
ignored people to take their things and 
ideas and to find shelter in themselves or 
somewhere where are instantly valued 
and wherefrom to send motivational 
messages, Petru Schipor not only that he 
has remained, but he also aimed high-
er. Starting from the improvement of a 
river, he designed the planning of several 
waters, and at the regional level, set his 
face towards the zonal and intercon-
tinental level, and when he reached a 
consistency that would recommend his 
earnestness, he passed over the ocean – 
in America, not only toward the centres 
of global power, but also of authority in 
economic and scientific certification. The 
echo of his ideas accumulates more and 
more acknowledgements in order to be 
implemented. n

Traducere realizată Eugen Cristian Vezeteu

The dream is the one that 
opens the way to reality

Keeping the proportions, with an 
evoking charm blowing from Mihail 
Sadoveanu and suggesting the senti-
ments of the Moldavian patriotic poets 
of the years’80, Petru Schipor reple-
nishes his narration with a confession: 
„At home, in Bucovina, I have learned 
from my parents that a true Romanian 
should never forget about God, about 
his parents about his country. A Roma-
nian should never stop dreaming. The 
dream is the one that opens the way to 
reality”. 

The navigable way project may be an 
integral part of the Noth-South Corridor, 

representing the European participation to 
the „Completing Europe From the North-
South Corridor to Energy, Transportation, 

and Telecommunications Union”.


