
 

 
 

 

 

 

Cel de al 9-lea Forum anual al Strategiei UE pentru regiunea Dunării (SUERD) 

 

 

La 22 octombrie 2020, s-a desfășurat, în format videoconferinţă, Forumul anual al Strategiei UE 

pentru regiunea Dunării (SUERD), organizat de Preşedinţia rotativă a Croaţiei. 

 

Tema centrală a celui de al 9-lea Forum  a fost „Harmonious and sustainable development of the 

Danube Region” – „Dezvoltarea sustenabilă şi armonioasă a Regiunii Dunării”. Cu această ocazie, s-a 

făcut bilanţul la 10 ani de la lansarea Strategiei (la iniţiativa României şi Austriei). 

 Totodată, au fost prezentate eforturile statelor SUERD de a preveni şi combate efectele pandemiei 

de COVID-19, care afectează societatea pe mai multe planuri. Participanții la cel de al 9-lea Forum 

al SUERD au încercat să identifice căi de colaborare pentru a pregăti redresarea socio-economică în 

regiunea Dunării. 

 

„Dezvoltarea regională este plasată în centrul președinției Croației a Strategiei Dunării, ca o 

condiție prealabilă pentru creșterea economică, dezvoltarea socială durabilă și consolidarea 

coeziunii teritoriale. Aceasta este, de asemenea, o oportunitate de a consolida rolul strategiilor 

macroregionale în politica de coeziune a Uniunii Europene”, au declarat organizatorii forumului. 

 

Prioritățile și instrumentele financiare ale politicii regionale, ca politică primară de investiții a UE, 

sunt utilizate pentru a sprijini prosperitatea, securitatea și îmbunătățirea calității vieții pentru toți 

cetățenii UE, precum și stabilitatea politică și economică în Europa, în ansamblu.  

În conformitate cu obiectivele politicii regionale, regiunile și orașele europene sunt sprijinite în 

crearea de noi locuri de muncă, competitivitatea întreprinderilor, dezvoltarea durabilă și 

îmbunătățirea calității vieții cetățenilor. 

Toate aceste aspecte au fost analizate în cadrul întâlnirii plenare, a celei ministeriale, precum și în 

grupurile de lucru.   

 



 

 
 

 

La cel de al 9-lea Forum al SUERD, România a fost reprezentată de șeful diplomaţiei române, 

ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, de specialiști din diverse instituții. Ministerul 

Mediului Apelor și Pădurilor a avut, de asemenea, reprezentanți la acest forum. 

 

Cel de al 9-lea Forum al SUERD a însemnat finalizarea procesului de revizuire a Strategiei şi 

adoptarea noului Plan de acţiuni ale SUERD. Participanții au subliniat că această criză declanșată 

de pandemia de COVID 19 poate fi depăşită numai prin manifestarea solidarităţii regionale, prin 

responsabilitate comună, prin apărarea valorilor democratice şi a ordinii bazate pe reguli şi drept 

internaţional, precum şi prin adaptarea la contextul actual. 

În cadrul discuțiilor s-a insistat, de asemenea, pe implementarea noului Pact Ecologic European 

(The European Green Deal) din două perspective: cum poate ajuta SUERD acest pact și cum poate 

Pactul Ecologic European să susțină implementarea SUERD. Întrepătrunderea a două viziuni asupra 

evoluției și dezvoltării sustenabile a societății europene și a celei din bazinul Dunării.  

În cadrul grupului de discuții privind „Perspectiva ecologică și dezvoltarea durabilă” au fost  

amintite și cele două proiecte la care participă România – Danube Floodplain - Reducing the flood 

risk through floodplain restoration along the Danube River and tributaries – „Reducerea riscului 

la inundații prin restaurarea luncilor inundabile din lungul fluviului Dunărea și a afluenților”  și - 

Proiectului MEASURES (Managing and restoring aquatic EcologicAl corridors for migratory fiSh 

species in the danUbe RivEr baSin), precum și beneficiile pentru mediu și pentru societate aduse de 

aceste două proiecte. 

 

Pentru că nu se poate vorbi de viitor și de dezvoltare durabilă fără pregătirea tinerei generații, la 

21 octombrie s-a desfășurat, tot în sistem online, întâlnirea dedicată tinerilor, unde au fost 

abordate subiecte ca interacțiunea tinerilor în regiunea Dunării, comunicarea dintre ei, educația, 

mediul și altele.  

 

 

Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD) reprezintă o iniţiativă politică a României şi Austriei, 

promovată, în iunie 2008, printr-o scrisoare comună la nivel de prim-ministru, adresată 

preşedintelui Comisiei Europene. SUERD este un instrument comunitar de cooperare macro-

regională al statelor riverane, destinat dezvoltării economice şi sociale a macroregiunii dunărene, 

prin consolidarea implementării în regiune a politicilor şi legislaţiei UE. 



 

 
 

 

 

La Strategia Dunării participă paisprezece state: nouă state membre UE (Austria, România, 

Bulgaria, Cehia, Croaţia, Slovacia, Slovenia, Germania - landurile Bavaria si Baden-Wurttemberg, 

Ungaria) şi cinci state non-UE (Serbia, Bosnia-Herţegovina, Muntenegru, R. Moldova şi Ucraina). 

 

 


