
Strategia Dunării – instrument european de cooperare macro-

regională 
 

Ce reprezintă Strategia Uniunii Europene (UE) pentru Regiunea Dunării? 

• Strategia UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) este un  instrument comunitar 
de cooperare macro-regională în cadrul Uniunii Europene, la care sunt invitate 
să participe cele 14 state membre ale UE şi terţe din bazinul Dunării 
(Germania, Austria, Slovacia, Ungaria, Bulgaria, România, Cehia, Slovenia, 
Croaţia, Serbia, Republica Moldova, Ucraina, Bosnia-Herţegovina şi 
Muntenegru). Strategia a fost elaborată de către Comisia Europeană în anul 
2010, pe baza contribuţiilor aduse de statele riverane, inclusiv România. În 
prezent, Strategia Dunării se află în fază de implementare.  

 

Cine răspunde de implementarea Strategiei dunărene? 

• Strategia va fi implementată de fiecare stat membru riveran în parte. Ea se 
adresează autorităţilor publice locale şi regionale şi răspunde nevoilor de 
dezvoltare ale acestora.  

• Contribuţia la procesul de consultare publică a reprezentanţilor societăţii civile, 
a ONG-urilor şi a mediului de afaceri este încurajată, întrucât beneficiarii finali 
ai strategiei sunt toţi cetăţenii României. 

 

Ce rol joacă România în procesul de elaborare a Strategiei? 

• România este co-iniţiator al SUERD, alături de Austria, şi contribuie la 
elaborarea şi implementarea Strategiei Dunării, alături de toate celelalte state 
riverane, pe baza unor poziţii naţionale definite în cadrul Grupului de lucru 
interministerial special creat în acest sens.  

• Ministerul Afacerilor Externe asigură coordonarea la nivel naţional în domeniu, 
iar în acest scop a fost creat Biroul Strategiei Dunării.  

 

Care sunt domeniile prioritare ale SUERD? 

• România gestionează trei domenii prioritare, dintre cele 11 existente. Fiecare 
domeniu prioritar este coordonat de câte două state/landuri din regiune. 
România coordonează următoarele domenii:  
o Transporturi pe ape interne – împreună cu Austria  
o Cultură şi turism – împreună cu Bulgaria   
o Gestionarea riscurilor de mediu – împreună cu Ungaria 

 

 



Cine va finanţa proiectele SUERD? 

• Proiectele pot fi finanţate prin intermediul fondurilor europene deja existente - 
Fondurile structurale şi de coeziune, Fondul de solidaritate al UE, Programul 
FP7, instrumentul LIFE+, Fondul european de Garantare în Agricultură şi cel 
pentru Dezvoltare Rurală, precum şi prin intermediul fondurilor puse la 
dispoziţie de către instituţiile  financiare internaţionale (Banca Europeană 
pentru Investiţii, Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare), al 
parteneriatelor public-private, al contribuţiilor de la bugetul naţional sau al 
bugetelor locale.  

• Strategia Dunării reprezintă un pas important către simplificarea procedurilor 
actuale de finanţare şi sprijină eforturile de absorbţie a fondurilor europene deja 
angajate în finanţarea proiectelor de investiţii. 

 

Strategia Dunării este complementară Sinergiei la Marea Neagră? 

• SUERD poate fi considerată complementară Sinergiei UE la Marea Neagră. 
Există o interconexiune evidentă între multe dintre proiectele prioritare care 
vor fi desfăşurate sub egida celor două strategii comunitare. 

 

Strategia ajută la dezvoltarea oraşelor şi a satelor din zona Dunării?  

DA. Oportunităţile de dezvoltare sunt date de posibilitatea de a fi susţinute investiţii 
care să genereze creştere economică, prin valorificarea potenţialului turistic, 
sporirea coeziunii sociale şi crearea de noi locuri de muncă. România a propus  

proiecte majore precum:  
• Amenajarea râului Argeş pentru apărarea împotriva inundaţiilor, pentru 

irigaţii şi alte folosinţe (Canalul Dunăre – Bucureşti);  
• Înfiinţarea unui Centru Internaţional pentru Studii Avansate Dunăre – Delta 

Dunării – Marea Neagră;  
• Construcţia unor poduri noi peste Dunăre împreună cu partenerii bulgari 

(Bechet-Orehovo, Calafat-Silistra);  
• Implementarea unui proiect de management al riscurilor în Delta Dunării 

(inundaţii, accidente cu impact transfrontalier). 

 

Pentru informaţii suplimentare puteţi contacta Ministerul Afacerilor Externe, 

Biroul SUERD, la  telefon: 021 431 15 08, e-mail: suerd@mae.ro, sau puteţi 
consulta pagina de internet a SUERD http://www.mae.ro/strategia-dunarii. 
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