
Ţările din Regiunea Dunării au în comun obiectivul îmbunătăţirii
modului de funcţionare a instituţiilor democratice, a
administraţiilor publice de la nivel central, regional și local și a
societăţii civile, în scopul creării unuimediumai solid șimai sigur
pentrucetăţenii lor.

Pentru atingerea acestui obiectiv, s-au iniţiat acţiuni comune cu
scopul de a garanta structuri politice, civile și administrativemai
eficiente,deaîmbunătăţimecanismeledeguvernarepemultiple
niveluri, de a facilita cooperarea administrativă a comunităţilor
transfrontaliereșideacombatecorupţiașicrimaorganizată.

INTERCONECTAREA REGIUNII
într-un mod inteligent și durabil

PROTEJAREA MEDIULUI
curat și verde

CONSTRUIREA PROSPERITĂȚII
în mod inteligent, inovator și incluziv

Bazinul fluviului Dunărea cuprinde ecosisteme și habitate
complexe,însăfragile,conectateșiinterdependentecarestau
la baza tuturor activităţilor umane. Schimbările climatice,
utilizarea durabilă a resurselor naturale și conservarea în
ansamblu a calităţii mediului sunt considerate principalele
provocăridinRegiuneaDunării.

Pentruafacefaţăacestorprovocări,SUERDpropuneactivităţi
decooperarespecificepentrurefacereașimenţinereacalităţii
apei, conservareabiodiversităţii, apeisajelorși calităţii aerului
și soluluișigestionareariscurilordemediu.

Dorind să contribuie la o creștere durabilă, incluzivă și
inteligentă prin măsurile puse în aplicare în domenii
precumtransporturile,energia,culturași turismul,SUERD
pune accent pe îmbunătăţirea interconectării generale în
regiune.

Eforturile comune depuse de statele Regiunii Dunării au
condus la progrese semnifica�ve în ceea ce privește
coordonarea în lucrările de infrastructură,modalitateade
funcţionareasistemelorde transport și energie, schimbul
de bune prac�ci privind energia verde și promovarea
culturii și turismului pe Dunăre, în scopul depășirii
principalelordificultăţi iden�ficate în regiune.

Făcândparte din ceamai eterogenămacro-regiune europeană,
ţărileSUERDprezintădiferenţesemnificativeîndomeniulinovării,
alsocietăţiiinformaţionale,alcompetitivităţii,aleducaţiei,alpieţei
munciișial incluziuniisociale.

De aceea, ariile tematice dedicate îmbunătăţirii nivelului de
prosperitate în Regiunea Dunării au drept scop stimularea
excelenţei în cercetare și dezvoltare, reunirea furnizorilor de
cunoaștere, impulsionarea cooperării între factorii din domeniul
inovării, știinţei și mediului de afaceri, sporirea sprijinului pentru
mediul de afaceri, utilizarea potenţialului forţei de muncă și
combatereasărăciei.

CONSOLIDAREA REGIUNII
eficacitate, stabilitate și siguranță
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Strategia macro-regională pentru
dezvoltarea și protejarea Regiunii
Dunării

Europa reinventată – abordarea
macro-regională
Europa avea nevoie să îmbunătăţească nivelul de cooperare
regională în ceea ce priveşte iden�ficarea de soluţii la
provocările care trec dincolo de fron�erele naţionale şi care au
un impact atât de complex încât nicio regiune sau ţară nu le
poate ges�ona de una singură. Prin urmare, strategiile macro-
regionale (SMR) au fost proiectate sub forma unor cadre
integrate de cooperare care să răspundă acestor provocări şi
să încurajeze coeziunea economică, socială şi teritorială în
zone geografice demari dimensiuni.

SMR asigură o mai bună coordonare a poli�cilor, reunind
principalii factori interesaţi de la toate nivelurile de guvernare,
as�el încât aceș�a să par�cipe în mod ac�v şi să propună
iniţia�ve comune eficiente care să furnizeze soluţii adecvate la
provocările teritoriale comune. Printr-o cooperare mai bună,
prin schimb de experienţe şi transfer de cunoş�nţe, SMR
facilitează o abordare strategică sinergică şi coordonată a
dezvoltării durabile a ţărilor UE şi non-UE.

SMR oferă oportunităţi de colaborare între părţile implicate şi
sursele de finanţare disponibile, as�el încât să se poată
concentra pe priorităţile şi nevoile de dezvoltare comune.

În prezent, există 4 strategii macro-regionale ale UE:

Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării (SUERD)
răspunde provocărilor comune cu care se confruntă ţările din
bazinul fluviului Dunărea, care beneficiază as�el de omai bună
cooperare, contribuind la realizarea coeziunii economice,
sociale şi teritoriale. Strategia creează sinergii şi facilitează
cooperarea şi relaţionarea tuturor părţilor interesate, în
vederea unei u�lizări mai eficiente a resurselor existente.

SUERD reuneşte 115 milioane de cetăţeni din 9 state membre
UE (Austria, Bulgaria, Republica Cehă, Croaţia, Germania,
România, Republica Slovacă, Slovenia și Ungaria) şi din 5 state
nemembre UE (Bosnia şi Herţegovina, Republica Moldova,
Muntenegru, Serbia şi Ucraina) şi se în�nde de la Pădurea
Neagră laMareaNeagră.

Strategia acoperă 4 domenii tema�cemajore: interconectarea,
protejarea mediului, creşterea prosperităţii şi consolidarea
securităţii.
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