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  Către o regiune a Dunării verde și digitală - Cel de-al 10-lea Forum Anual al SUERD 

 

Cel de-al 10-lea Forum Anual al SUERD – Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării -  s-a 

desfășurat în perioada 26-27 octombrie 2021, la Bratislava, Slovacia. A fost o ediție aniversară, fiind 

sărbătoriți cei 10 ani de cooperare macroregională în Regiunea Dunării. 

Forumul a fost organizat în comun de Republica Slovacă, Comisia Europeană, Programul Transnațional 

Dunărea, cu sprijinul Punctului Strategic al Dunării, și s-a desfășurat în format hibrid sub titlul „ Către o 

regiune a Dunării verde și digitală”(„TOWARDS A GREEN AND DIGITAL DANUBE REGION”). 

SUERD este una din cele patru strategii macroregionale europene, în cadrul căreia sunt abordate 

provocările comune, reunește eforturile tuturor membrilor și facilitează cooperarea. 

Forumul anual Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării este principalul eveniment care 

conectează părțile interesate ale Strategiei pentru Regiunea Dunării. Participanții au avut șansa de a 

reflecta și de a discuta o mare varietate de subiecte, de la digitalizare la biodiversitate, la integrarea 

SUERD în fondurile UE pentru perioada de programare 2021-2027.  

Vorbitori de înalt nivel din Uniunea Europeană și reprezentanți ai autorităților naționale au analizat 

trecutul, prezentul și viitorul Regiunii. 

Biodiversitatea este unul din subiectele cruciale în zilele noastre din cauza schimbărilor climatice. În 

cadrul Forumului Anual al SUERD i-a fost dedicată o sesiune specială, pe parcursul căreia experții au 

arătat că amenințările la adresa biodiversității sunt poate mai puternice ca niciodată. Dar, în același 

timp, oamenii au înțeles importanța prezervării acesteia și rolul pe care îl are pentru o viață verde și 

sănătoasă. 

Digitalizarea, o altă temă importantă, a fost abordată și ea în cadrul Forumului. Digitalizarea trebuie să 

devină o punte de legătură, să dezvolte cooperarea în regiunea Dunării, și nu numai, în beneficiul 

tuturor, a fost îndemnul celor prezenți la eveniment. 

Paneliștii au încercat să găsească răspunsuri la câteva întrebări importante despre e-guvernare și 

digitalizare: 

• Care este viziunea ta despre digitalizare pentru 2030? 
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•  Care sunt cele mai importante 3 provocări/aspecte privind digitalizarea ce trebuie abordate 

pentru a asigura o mai bună participare a cetățenilor și a întreprinderilor? 

•  Cum pot contribui strategiile macroregionale la îmbunătățirea participării și digitalizării? 

Răspunsurile au inclus necesitatea dezvoltării politicilor de digitalizare pentru asigurarea securității 

datelor, dezvoltarea abilităților care să permită tranziția către digitalizare și identificarea măsurilor și 

acțiunilor în cadrul SUERD, ca strategia pentru această macroregiune să poată asigura această tranziție. 

 Viitorul regiunii se bazează pe tineri, care trebuie priviți și sprijiniți cu multă atenție. Ei sunt speranța și 

puterea regiunii.  

De asemenea, multă atenție trebuie acordată pieței muncii, care a suferit modificări din cauza 

pandemiei de COVID 19, precum și proiectelor pe care le propun țările membre. 

Cu ocazia celui de al 10-lea Forum al SUERD a avut loc și reuniunea ministerială, cea mai importantă 

întâlnire politică a Strategiei. A fost adoptată o Declarație comună a miniștrilor responsabili cu inovarea 

și digitalizarea țărilor participante la Strategia UE pentru Regiunea Dunării. 

Cei 10 ani de colaborare și evoluție, fie că e vorba de conectivitate, protecția mediului, prosperitate sau 

securitate în regiune, au fost aniversați în colecția de povești: „10 ani de cooperare puternică, unică și 

de succes în regiunea Dunării”.  

Participanții la Forum au căzut de acord că pandemia a adăugat obstacole, dar acestea pot fi soluționate 

printr-o cooperare eficientă macroregională și trans-macroregională. 

La finalul celui de al 10-lea Forum al SUERD, Slovacia a predat președinția SUERD către Ucraina. 


