State contributoare:
Toate cele 8 state membre UE riverane sau din
bazinul Dunãrii ºi 6 state ne-membre UE (4 riverane
ºi 2 din bazinul Dunãrii).

Strategia Uniunii Europene
pentru regiunea Dunãrii

Comisia Europeanã a publicat, la 8 decembrie 2010,
proiectul Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii, care
include Comunicarea Comisiei Europene asupra
Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii ºi Planul de
Acþiune, elaborat pe baza contribuþiilor primite de la
toate statele din bazinul Dunãrii.
Strategia UE pentru Regiunea Dunãrii reprezintã un
model de cooperare regionalã la nivel european –
inspirat de Strategia UE pentru regiunea Mãrii Baltice,
aprobatã de Consiliul European în octombrie 2009 –
care implementeazã noul concept de coeziune
teritorialã inclus în Tratatul de la Lisabona.
Strategia este o platformã pentru încurajarea
parteneriatelor, atât între autoritãþile locale ºi
regionale, cât ºi între autoritãþi, mediu privat ºi
sectorul neguvernamental, prin generarea de
proiecte pentru dezvoltarea regiunii Dunãrii.
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Obiective:
æ Asigurarea ºi susþinerea dezvoltãrii economice,

sociale ºi culturale a statelor ºi regiunilor situate în
bazinul hidrografic al Dunãrii, cu respectarea
normelor de protecþie a mediului.
æ Diminuarea decalajelor dintre regiunile mai sãrace

ºi cele mai bogate, conform obiectivelor politicii de
coeziune a UE.
æ Eficientizarea utilizãrii fondurilor europene ºi

atragerea de noi fonduri pentru regiunea Dunãrii.
Domeniile acoperite:
æ conectivitatea (transport durabil, reþele de energie,

turism ºi culturã);
æ protecþia

mediului, a resurselor de apã ºi
managementul riscurilor;

æ prosperitate

ºi dezvoltare socio-economicã
(educaþie,
cercetare,
dezvoltare
ruralã,
competitivitate, piaþa internã);

æ îmbunãtãþirea sistemului de guvernare (capacitate

instituþionalã ºi securitate internã).
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Adoptarea:
Strategia a fost elaboratã de cãtre Comisia
Europeanã pe baza contribuþiilor primite de la toate
statele din bazinul Dunãrii, prin Direcþia Generalã
Politici Regionale – DG Regio – ºi a fost publicatã, în
decembrie 2010. Pentru informaþii suplimentare
consultaþi site-ul Comisiei Europene la adresa:
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperation/danube/

Acestea au fost obþinute în urma unui
proces de consultare publicã lansat de Comisia
Europeanã, dar ºi de fiecare stat interesat, inclusiv de
România. Calendarul preºedinþiei ungare la Uniunea
Europeanã prevede aprobarea Strategiei în cadrul
Consiliului Afaceri Generale (CAG) din aprilie 2011 ºi
adoptarea acesteia cu ocazia reuniunii Consiliului
European în iunie 2011. Contribuþia reprezentanþilor
societãþii civile ºi a organizaþiilor ne-guvernamentale,
inclusiv a mediului de afaceri la procesul de
consultare publicã a fost extrem de importantã,
deoarece beneficiarii finali ai Strategiei UE pentru
regiunea Dunãrii sunt cetãþenii statelor participante.

documents_en.htm.

Modul de punere în practicã:
Strategia va fi implementatã de fiecare stat membru
riveran ºi se adreseazã în special autoritãþilor publice
locale ºi regionale.

Liderii europeni prezenþi la Summitul Dunãrii
de la Bucureºti – 8 noiembrie 2010

În gestionarea acestui plan, un rol important îl vor
juca coordonatorii naþionali ºi coordonatorii celor 11
domenii prioritare. În fiecare an se va organiza un
Forum în care se vor dezbate problemele legate de
implementarea proiectelor concrete din Planul de
Acþiune al Strategiei Dunãrii.
Finanþare:

La nivel comunitar, coordonarea implementãrii
Strategiei se va realiza de cãtre Comisia Europeanã
prin intermediul Direcþiei Generale pentru Politici
Regionale (DG Regio).

Proiectele vor fi finanþate prin intermediul instrumentelor
actualului cadru financiar comunitar, respectiv:
æ Fondurile structurale ºi de coeziune;
æ Fondul de solidaritate al UE;
æ Programul FP7 pentru cercetare ºi dezvoltare
tehnologicã;

5

6

æ Instrumentul LIFE+ pentru proiecte de mediu ºi

conservarea naturii;
æ Fondul European de Garantare în Agriculturã;
æ Fondul European Agricol pentru Dezvoltare
Ruralã etc.
În prezent, ne aflãm la mijlocul perioadei de finanþare
2007-2013. Proiectele deja incluse în Programele
Operaþionale derulate în acest context sunt avute în
vedere doar pentru asigurarea continuitãþii cu acele
proiecte care vor fi identificate prin intermediul Strategiei.
De asemenea, pot fi utilizate fonduri puse la dispoziþie
de cãtre instituþiile financiare internaþionale - BEI,
BERD etc, prin încheierea de parteneriate publicprivate ºi pot fi avute în vedere contribuþiile de la
bugetul naþional sau din bugetele locale.
Statele care au contribuit la elaborarea strategiei
doresc ca documentul sã reprezinte un pas cãtre
simplificarea procedurilor actuale de finanþare ºi sã
coaguleze eforturile de absorbþie a fondurilor europene
deja angajate în finanþarea proiectelor de investiþii.
Implicarea autoritãþilor locale
ºi a societãþii civile:
Autoritãþile locale ºi societatea civilã se pot implica în
procesul de consultare publicã, pot fi activi ºi pot
influenþa prin acþiunile lor deciziile guvernamentale,
pot asigura feedback-ul, atât în faza de cercetare în
cazul unor proiecte importante, cât ºi prin
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transmiterea de studii proprii, documente programatice
la nivel local, propuneri de proiecte concrete sau
strategii cu accent pe spaþiul dunãrean. Sprijinul lor
va fi extrem de util ºi va demonstra faptul cã dialogul
ºi colaborarea interne, la toate nivelurile, funcþioneazã
ºi sunt eficiente. Aceste contribuþii vor fi analizate ºi
apoi vor deveni parte a Strategiei UE pentru
Regiunea Dunãrii, în funcþie de coerenþa, importanþa
ºi complexitatea lor.
În final, Strategia UE pentru Regiunea Dunãrii trebuie
sã fie o strategie a cetãþeanului european, în interesul
cetãþeanului european.
Semnificaþia Summit-ului Dunãrii
de la Bucureºti:
Summit-ul de la Bucureºti din 8 noiembrie 2010,
organizat sub sub Înaltul Patronaj al Preºedintelui
României Traian Bãsescu ºi gãzduit de premierul
Emil Boc, a reprezentat momentul dezbaterii finale pe
tema viitoarei Strategii dunãrene. Principalul scop al
acestei reuniuni a fost adoptarea unei Declaraþii
politice care sã reflecte, în continuare, angajamentul
ºi sprijinul statelor riverane pentru viitoarea Strategie
UE pentru Regiunea Dunãrii.
Pe pagina de internet a MAE, www.mae.ro, în
secþiunea dedicatã Summit-ului Dunãrii, puteþi citi
textul integral al declaraþiei:
http://www.mae.ro/sites/default/files/file/2010.11.08_decl_summit.pdf
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Summit-ul de la Bucureºti a precedat publicarea, la
data de 8 decembrie 2010, a celor douã documente
constitutive, respectiv: Planul de Acþiune ºi
Comunicarea Comisiei Europene asupra Strategiei
UE pentru Regiunea Dunãrii.
Din anul 2011, statele riverane vor coopera pentru
implementarea mãsurilor ºi proiectelor pentru care
s-au angajat politic ºi care dau substanþã ºi valoare
proiectului european al Strategiei Dunãrii.
Rolul ºi contribuþia României:
România este, alãturi de Austria, iniþiatoarea
Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii.
România a contribuit la elaborarea Strategiei UE,
alãturi de toate celelalte state riverane, pe baza unei
poziþii naþionale definitã în cadrul grupului de lucru
interministerial special creat în acest sens.
Strategia Dunãrii este o prioritate a Guvernului
României în condiþiile în care potenþialul de
dezvoltare durabilã a regiunii este considerabil. Acest
plan doreºte sã impunã transformarea Dunãrii într-o
coloanã vertebralã a spaþiului european, ca parte a
axei Rin – Main – Dunãre. Ministerul Afacerilor
Externe asigurã coordonarea la nivel naþional a
concretizãrii proiectului.

Liderii europeni au semnat un panou cu timbre
despre istoria Dunãrii

ces de consultare publicã, în paralel cu cel iniþiat de
Comisia Europeanã (DG Regio). Consultarea publicã
a avut rolul popularizãrii, în România, a noului proiect
european, la nivelul autoritãþilor locale ºi în rândul
societãþii civile (comunitatea de afaceri, ONG-uri,
mediul academic). Tot în acest an, România a
organizat, împreunã cu Comisia Europeanã (DG
Regio), Conferinþa privind Strategia UE pentru
Regiunea Dunãrii de la Constanþa ºi Tulcea
(9 -11 iunie 2010).

Autoritãþile guvernamentale ºi locale, institutele de
cercetare, reprezentanþii societãþii civile, mediului
academic ºi de afaceri au participat la un amplu pro-

În paralel, autoritãþile române au avut consultãri
bilaterale cu oficialii DG Regio pentru stabilirea
conþinutului ºi a prioritãþilor cuprinse în Strategia UE
pentru Regiunea Dunãrii (care va cuprinde un Plan de

9

10

Acþiune ºi o Comunicare) ºi au fost lansate iniþiative
de proiecte concrete la Forumul oamenilor de afaceri
de la Bucureºti, organizat de World Trade Institute ºi
de MAE, în colaborare cu Fundaþia Steinbeis din
landul Baden-Wurttemberg din Germania în perioada
18 – 19 octombrie 2010.
Începând din luna februarie 2010, România a
promovat proiecte de transport, energie, turism,
agriculturã ºi mediu, educaþie ºi cercetare. Pentru
fiecare dintre aceste domenii existã obiective
concrete pe care regiunea trebuie sã le urmãreascã,
iar consolidarea cooperãrii prin Strategia UE pentru
Regiunea Dunãrii oferã României ºansa de a le
atinge cât mai repede.
Beneficii pentru România:
æ Modernizare: Strategia UE este un proiect care va

permite, în primul rând judeþelor din zona
dunãreanã, sã se dezvolte economic, social ºi
cultural. Implicit, aceastã dezvoltare va rezona ºi
spre alte zone ale þãrii, din UE ºi din regiune, prin
schimburi economice, proiecte comune etc.
æ Creºterea nivelului de trai: Strategia UE pentru

Regiunea Dunãrii va contribui la crearea de
locuri de muncã ºi la dezvoltarea de proiecte de
afaceri;
æ Protecþia mediului: Va exista posibilitatea elaborãrii

naturale (ex: proiecte pentru prevenirea inundaþiilor
sau pentru evitarea deºertificãrii).
æ Consolidarea cooperãrii regionale între statele

riverane: România contribuie astfel la dezvoltarea
proiectului european. Este o dovadã a valorii
noastre adãugate în cadrul UE. Ne respectãm
angajamentele politice asumate anterior ºi facem
propuneri care aduc beneficii tuturor cetãþenilor
europeni.
Etapele viitoare
Procesul de elaborare a Strategiei UE pentru
Regiunea Dunãrii este aproape finalizat ºi România
va rãmâne implicatã activ în implementarea
acesteia. Direcþiile imediate de acþiune sunt:
- continuarea dialogului cu statele riverane ºi cu
viitoarea preºedinþie a Ungariei la UE din prima
jumãtate a anului 2011;
- continuarea dialogului intern pentru coordonarea
tehnicã a domeniilor prioritare propuse de
România (managementul riscurilor ºi asigurarea
respectãrii angajamentelor luate);
- continuarea acþiunilor de implicare a mediilor de
afaceri, universitar, academic în implementarea
proiectelor concrete din Planul de Acþiune al
Strategiei UE pentru Regiunea Dunãrii.

de proiecte care vor contribui la protecþia mediului
ºi vor reduce riscurile producerii unor calamitãþi
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S-a nãscut la iniþiativa României ºi Austriei în 2008,
printr-o scrisoare comunã a miniºtrilor de externe ai
celor douã state membre UE.

Tradiþia începutã la Bruxelles a fost continuatã în anul
2009 la Ulm, unde acelaºi land german organiza, în
luna mai, conferinþa la nivel înalt dedicatã cooperãrii
dunãrene (primul Summit dunãrean). Astfel s-a
nãscut Procesul de la Ulm.

În iunie 2009, Consiliul European a aprobat iniþiativa
privind Strategia Dunãrii ca pe un proiect european ºi
a solicitat Comisiei Europene elaborarea unei
Strategii pânã la sfârºitul anului 2010. În ianuarie
2010, Comisia Europeanã a iniþiat un amplu proces
de consultare publicã pe tema Strategiei UE pentru
Regiunea Dunãrii.

Summit-ul Dunãrii de la Budapesta, din perioada
25-26 februarie 2010, organizat la nivel de
prim-miniºtri ai statelor din bazin, a evidenþiat
interesul regional pentru cooperarea bazatã pe
parteneriate, pe angajamentul politic ºi pe susþinerea
noului proiect european de guverne ºi importanþi
factori de decizie din regiune.

Strategia Dunãrii a adunat numeroºi participanþi la
evenimentele publice care s-au desfãºurat de-a
lungul fluviului: Germania (Conferinþa de deschidere a
procesului de consultare publicã), Ungaria (Conferinþã
pe tematica dezvoltãrii economico-sociale), Austria –
Slovacia (Conferinþa având ca subiect principal de
dezbatere domeniul conectivitãþii), Bulgaria (Seminar
dedicat dezvoltãrii capacitãþii administrative ºi bunei
guvernanþe), România (Conferinþa de închidere a
procesului de consultare publicã).

Al treilea Summit a fost organizat la Bucureºti la data
de 8 noiembrie 2010 ºi s-a încheiat cu o declaraþie
politicã care a întãrit angajamentul ºi sprijinul statelor
riverane pentru adoptarea Strategiei UE pentru
Regiunea Dunãrii.

Istoricul Strategiei ºi Summit-ului Dunãrii:

Conferinþa „Dunãrea – fluviu al viitorului european”,
gãzduitã la Bruxelles, în data de 7 octombrie 2008, de
Reprezentanþa Permanentã a Landului BadenWurttemberg pe lângã Uniunea Europeanã a marcat
debutul unui proces de concertare a factorilor politici
pentru realizarea unui nou tip de cooperare în
bazinul Dunãrii.
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Mai multe informaþii privind Strategia UE pentru
Regiunea Dunãrii puteþi obþine accesând secþiunile
special dedicate acestei problematici, aflate pe site-ul
MAE (http://www.mae.ro/strategia-dunarii) ºi al
Comisiei Europene (http://ec.europa.eu/
regional_policy/cooperation/danube/index_en.htm).
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