
         
 
	

EVENTI HAPËS 
 

Qendra e Ekselencës për Çështjet Detare CEMA  
(Centre of Excellence for Maritime Affairs) 

 
 
Datë:  27 Maj 2021  
Time:  11.00-12.00  
Vendi: Autoriteti Portual Durrës  
 
 
Vështrim i përgjithshëm 
 
 
Qendra e Ekselencës për Çështjet Detare (CEMA) është një iniciativë e Portit të Durrësit dhe 
partnerëve të saj, përkatësisht Universitetit të Durrësit dhe Institutit të Bashkëpunimit dhe 
Zhvillimit, me mbështetjen e Sekretariatit të Përhershëm të Komunitetit të Transportit.  
Porti i Durrësit është porti më i madh në Shqipëri, një qendër kryesore logjistike në Evropën 
Jug-Lindore dhe porta hyrëse në Korridorin 8 në Gadishullin Ballkanik. 
Themeluar në vitin 2006, Universiteti i Durrësit ka një fokus të fortë në njohuritë dhe aftësitë 
detare. 
Instituti i Bashkëpunimit dhe Zhvillimit është një grup ekspertesh të specializuar në temat e 
ndërlidhjes midis BE-së dhe Ballkanit Perëndimor, anëtarësimin në BE dhe bashkëpunimin 
rajonal. 
 
Krijimi i CEMA-s do të mbështesë Autoritetin Portual Durrës dhe partnerë të tjerë kombëtarë 
dhe rajonalë (Autoritetet Portuale dhe Administratat Detare) në rajonin Adriatiko-Jonian për të 
përmirësuar operacionet portuale drejt krijimit të qendrave të përqendruara në logjistikë; për 
të rritur ndikimin e tyre rajonal si ofrues të shërbimeve detare; për të forcuar qeverisjen dhe 
sigurinë e tyre; për të  identifikuar zgjidhje inovative në trajtimin e ndryshimeve klimaterike; 
për të mbështetur rritjen dhe për të rritur qëndrueshmërinë. 
 
 
CEMA do të shërbejë si qendër trajnimi dhe objekt i ndërtimit të kapaciteteve për personat 
detarë si dhe një pikë takimi midis sektorit detar dhe akademisë. Një komponent i 
rëndësishëm do të jetë kontributi i tij në hartimin e politikave për çështjet detare dhe 
përditësimi i acquis në këtë sektor. Fillimisht, CEMA do të synojë të jetë një Qendër Rajonale 
e Inovacionit në një marrëveshje me shumë aktorë e shumë nivele duke ofruar kërkime të 
përshtatura dhe një platformë bashkëpunimi midis institucioneve të qeverisjes, qeverisë 
lokale, akademisë, grupeve të interesit dhe aktorëve të tjerë detarë në rajon 
 
 
 
 
 
 


