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EDITORIAL  
Speranţe şi mobilizare înainte de Regensburg 
 
De la adoptarea Strategiei UE pentru Regiunea Dunării (SUERD) de 
către Consiliul European a trecut mai bine de un an şi jumătate. Suntem 
sau ar merita să devenim cât mai curând conştienţi că această recentă 
Strategie are semnificaţia unui proiect vizionar, preponderent 
transformativ, pentru o regiune destul de vastă a Europei. Acest proiect s-
ar putea constitui în mod legitim şi într-un laborator pe viu pentru 
reducerea vizibilă a decalajelor de competitivitate care separă tot 
mai flagrant continentul nostru faţă de zone precum Statele Unite, Asia 
sau alte economii emergente, care nu au fost afectate de criză.  
 
Din acest unghi de vedere, perioada de negocieri asupra alocărilor 
financiare ce ar urma să fie destinate Dunării se anunţă extrem de 
tensionată pe fondul recesiunii care afectează spaţiul Euro. Aceste 
elemente mai degrabă negative de fundal n-ar trebui să reducă din 
entuziasm sau să demoralizeze pe nimeni dintre cei care sunt implicaţi 
activ în propulsarea programului: fie că este vorba de responsabilii de la 
Comisia Europeană, fie că ne referim la autorităţile naţionale / regionale 
sau la beneficiarii ultimi, care vor fi comunităţile locale. De altfel, cum se 
vede şi din titlul ales de Forumul Regiunii Dunării de la Regensburg 
(27-28 noiembrie 2012), miza crucială este nu doar relansarea social-
economică a regiunii prin cooperare sporită, ci şi un mod de a contracara 
convingător şi activ spectrul crizei care bântuie economiile şi piaţa 
muncii din Europa. 
 
În mod paradoxal sau nu, şi datorită intenţiei UE de a remedia mai repede 
efectele produse de războiul din fosta Iugoslavie, fermentul novator şi 
energiile / resursele cele mai puternice ar putea proveni mai cu seamă 
din Statele ne-Membre UE, destinate să fie beneficiare ale aplicării 
Strategiei, cum ar fi, de pildă, Serbia sau Republica Moldova, unde 
interesul statelor mai dezvoltate economic în regiune este extrem de 
prezent.  
 



EDITORIAL (cont.) 
 
Pe de altă parte însă, mai ales în perspectiva experienţei 
destul de amare referitoare la gestionarea proiectelor cu 
fonduri structurale, România ar avea şi o şansă de 
îmbunătăţire a transpunerii unor standarde mult mai 
performante şi coerente de management unitar. 
Dincolo de consultările oricât de democratice ale 
stakeholderilor, o voinţă politică palpabilă şi stabilă va fi 
necesară pentru a asigura fluenţa şi atenţia constantă 
acordată atât co-finanţării, cât şi monitorizării eficiente a 
întregului proces. 
 
În fine, la nivelul întregii macro-regiuni, aşa cum 
evidenţiam şi în documentul de poziţie supus spre 
consultare şi îmbunătăţire stakeholderilor SUERD, va fi 
necesară în mod imperativ impunerea unui nou tip de 
înţelegere a spaţiului şi planificării teritoriale, 
precum şi a colaborării şi dezvoltării, de-a lungul 
întregului curs al Dunării, dar şi în adâncimea 
teritoriului acesteia. În mod firesc, ar urma să ne 
aşteptăm la o schimbare mai complexă a programării 
spaţiale, pe care şi România să şi-o impună ca trend inerent al modernizării, în special în vastele sale 
zone rurale şi ale patrimoniului natural excepţional pe care îl deţine. De asemenea, operaţiunea de 
mobilizare şi cooperare între principalii protagonişti va fi una extrem de dificilă, dar crucială pentru ca 
proiectele realmente viabile să poată fi puse în operă, cu rezultate concrete şi soluţii concrete pentru 
perioada de până în 2020.  
 
Nu în ultimul rând, implementarea SUERD ar urma în mod firesc să aducă şi o îmbogăţire a 
experienţei şi o creştere a gradului de expertiză, rezultată din armonizarea perspectivelor de 
management, prin aplicarea în practică a unui concept unificat, adaptat şi nuanţat, valabil pentru 
toate proiectele fanion şi proiectele strategice dunărene. 
 
Doar dacă toate aceste deziderate vor prinde viaţă, am putea spera că mâine, generaţia următoare va 
trăi într-un mediu dunărean mai bine conectat, mai dinamic economic, mai curat şi mai ofertant ca 
piaţă a muncii şi ca atractivitate turistică pentru întreaga Europă, cât şi în context global.  
 

Echipa editorială 
 
 
 

“Buletinul Dunărean” editat de CIO-SUERD reprezintă primul proiect media în 
domeniul problemelor şi eforturilor relansării economice şi sociale a macro-regiunii 
celor 14 state aderente la SUERD în tentativa de a sprijini construirea de coaliţii şi 
consorţii de project management active, durabile şi eficiente.  
 
Primirea “Buletinului Dunărean” este rezervată ca beneficiu în cadrul pachetului 
mai larg de privilegii ai Membrilor Reţelei Naţionale PROFEX, precum şi ai Clubului 
Suporterilor Regiunii Dunării. Vă puteţi bucura şi Dvs. de această favoare, 
participând la unul din evenimentele imediat următoare ale CIO-SUERD sau solicitând 
prin e-mail informaţii privind înscrierea şi implicarea personală în cadrul Reţelei 
Naţionale PROFEX. 


