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Definiție 
 

  

 

Strategia UE pentru regiunea Dunării (SUERD) este un mecanism comunitar de 

cooperare macro-regională destinat dezvoltării economice şi sociale a macro-

regiunii dunărene prin punerea în aplicare a politicii de coeziune a UE în corelare cu 

obiectivele Agendei Europa 2020.  

 

 

SUERD reprezintă o iniţiativă politică a României şi Austriei, adoptată de Consiliul 

European în iunie 2011 

 

SUERD este a doua strategie macro-regională a UE preluând modelul de cooperare 

dezvoltat prin Strategia UE pentru Marea Baltică 

 

SUERD este prima strategie macro-regională la care participă și state ne-membre UE 
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Participanți 

 

La Strategia Dunării participă 14 state, 9 state 

membre UE şi 5 state ne-membre UE  

 

 

 

STATE MEMBRE UE        STATE NE-MEMBRE UE 

GERMANIA/landurile  SERBIA 

Bavaria și Baden Württemberg  MUNTENEGRU 

AUSTRIA   BOSNIA și  

UNGARIA   HERȚEGOVINA 

R. CEHĂ   R. MOLDOVA 

R.SLOVACĂ   UCRAINA 

CROAŢIA 

SLOVENIA    

BULGARIA 

ROMÂNIA 
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Structură 
 

 Strategia este structurată pe patru mari obiective (piloni)… 

 

A. Interconectarea regiunii Dunării 

 

 

B. Protejarea mediului în regiunea 

Dunării 

 

C. Creșterea prosperității în 

regiunea Dunării 

 

 

D. Consolidarea regiunii Dunării 
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Structură 
 

… și 11 arii prioritare, fiecare coordonată de câte 2 state/landuri din regiune. 

Interconectarea regiunii Dunării 

1. îmbunătățirea mobilității și intermodalității 

1.a.căi navigabile interioare (coordonatori România și Austria) 

1.b.căi feroviare, rutiere și aeriene (coordonatori Slovenia și Serbia) 

2. încurajarea energiilor durabile (coordonatori Ungaria și Republica Cehă) 

3. promovarea culturii și a turismului, a contactelor directe între oameni (coordonatori România și Bulgaria) 

 

Protejarea mediului în regiunea Dunării 

4. restaurarea și întreținerea calității apelor (coordonatori Ungaria și Slovacia) 

5. gestionarea riscurilor de mediu (coordonatori România și Ungaria)  

6. conservarea biodiversității, a peisajelor și a calității aerului și solurilor (coordonatori Bavaria și Croația) 

 

Creșterea prosperității în regiunea Dunării 

7. dezvoltarea societății bazate pe cunoaștere prin cercetare, educație și tehnologii ale informației (coordonatori Slovacia și 

Serbia) 

8. sprijinirea competitivității întreprinderilor, inclusiv dezvoltarea clusterelor (coordonatori Baden-Wurttemberg și Croatia) 

9. investiția în oameni și capacități (coordonatori Austria și Republica Moldova) 

 

Consolidarea regiunii Dunării 

10. ameliorarea capacității instituționale și a cooperării (coordonatori Austria și Slovenia) 

11. conlucrarea în vederea promovării securității și pentru soluționarea problemelor legate organizată și de infracțiunile grave 

(coordonatori Germania și Bulgaria) 

 

SUERD - roluri și responsabilități 



Ministerul Afacerilor Externe 

Biroul Strategia UE pentru regiunea Dunării 
 
 

Modelul de guvernanță a Strategiei UE pentru regiunea Dunării 
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COMISIA EUROPEANĂ - Rol strategic în coordonarea Strategiei 
 
 

reflectă SUERD în politicile relevante ale UE și în planificarea 

programelor finanțabile din Fonduri Europene 

promovează și facilitează implicarea și cooperarea actorilor din întreaga 

regiune în implementarea Strategiei  

cooperează cu Statele Participante (Coordonatori naționali, ministere)  în 

implementarea SUERD prin: 

 alinierea politicilor europene, naționale și regionale cu 

obiectivele Strategiei Dunării 

 sprijină alinierea programării/ instrumentelor  financiare  cu 

obiectivele SUERD 

 coordonarea între priorităţile naţionale ale statelor participante 

la SUERD 
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COORDONATORII NAȚIONALI AI STRATEGIEI / NCPs 
 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Formulează și 
comunică 
pozițiile 

naționale 
SUERD 

Asigură 
coordonarea și 

identifică 
contactele 

relevante în plan 
intern și extern 

Monitorizează 
activitatea de 

implementare și 
raportează 

decidenților în plan 
intern (Guvern) și 
extern (Comisia 

Europeană) 

Promovează 
constant 

obiectivele 
SUERD 

Generează sprijin 
politic și 

contribuie la 
manifestarea  

angajamentului 
politic 
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COORDONATORII DE ARII PRIORITARE / PAC - asigură implementarea 

SUERD și furnizează regulat informații privind procesul de implementare 

 

Identifică proiecte realiste 

Recomandă proiecte către 
autoritățile de management 

Identifică cele mai bune modalități 
de finanțare 

Asigură contacte pe scară largă 
între promotorii de proiecte, 

programe și surse de finanțare 

Asigură asistență tehnică și 
consiliere 

Raportează și evaluează proiectele 
SUERD în parteneriat ci Comisia 

Europeană 
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Interacțiunea diverselor paliere SUERD 
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