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Dezvoltarea durabilă a regiunii Dunării, consolidarea cooperării între țările membre, 

implicarea stakeholderilor în procesul de management al riscurilor de mediu  

 

 

La data de 25 noiembrie 2021, s-a desfășurat cea de-a 20-a întâlnire a Grupului Director pentru 

Aria Prioritară 5(AP5) privind Managementul Riscurilor de Mediu, din cadrul Strategiei Uniunii 

Europene pentru Regiunea Dunării”, (SUERD), finanțat prin Programul Transnațional „Dunărea”, 

eveniment organizat de co-coordonatorul ungar pentru AP5.  

În cadrul Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării, România, prin Ministerul 

Mediului, Apelor și Pădurilor, asigură co-coordonarea Ariei prioritare 5 (AP 5) – Managementul 

riscurilor de mediu împreună cu Ministerului Afacerilor Externe și Comerțului din Ungaria.  

Membrii Grupului Director au analizat activitățile recente ale AP 5 din SUERD, precum și 

evoluția și schimbările modului de abordare a diverselor probleme, inclusiv în contextul epidemiei 

de COVID 19.  

 De asemenea, au fost punctate:  

• activitățile Grupului de lucru pentru gestionarea dezastrelor; 

• activitățile recente ale partenerilor și organizațiilor; 

• stadiul implementării proiectelor din Planul de acțiune al Ariei Prioritare 5 (AP5); 

• consolidarea cooperării în cadrul pilonului de mediu - Ariile Prioritare 4 și 6. 

• Propuneri de noi proiecte, printre care și aceea a co-coordonatorului român al AP5, care a 

propus să se creeze, la nivelul Uniunii Europene, o rețea de prevenire și acțiune în cazul 

incendiilor. 

 

Membrii Grupului Director au subliniat importanța implementării Pactului Verde European, mai 

ales în contextul evenimentelor provocate din ce în ce mai des de efectele schimbărilor climatice, 

a digitalizării, a eforturilor care trebuie depuse pentru revenirea societății după epidemia de 

COVID 19, renașterea turismului și a sectorului cultural, dezvoltarea capitalului uman. 
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O temă importantă s-a referit la cooperarea cu diferiți parteneri și organizații (Comisia 

Internațională pentru Protecția Fluviului Dunărea-ICPDR, Convenția Carpaților-Carpathian 

Convention, Parteneriatul Global pentru Apă-GWP, Joint Research Centre-JRC, Comisia 

Internațională a bazinului râului Sava-ISRBC), precum și rezultatele proiectelor finalizate sau în 

derulare în cadrul Programului Transnațional Dunărea (DTP), proiecte care abordează obiectivele 

Axei Prioritare 5 a SUERD. 

 

O intervenție specială a avut reprezentantul Ucrainei, țară care deține în acest moment 

președinția Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. Printre prioritățile președinției 

Ucrainei se regăsesc: dezvoltarea durabilă a regiunii Dunării prin decarbonizarea și transformarea 

economiei, precum și dezvoltarea capitalului uman și a pieței muncii. 

 

Participanții la cea 20-a întâlnire a Grupului Director pentru Aria Prioritară 5(AP5) privind 

Managementul Riscurilor de Mediu au subliniat importanța colaborării și a schimbului de 

experiență, în vederea implementării viitoarelor activități și consultarea stakeholderilor în 

calitatea lor de principali beneficiari ai proiectelor finanțate de Uniunea Europeană, în ceea ce 

privește desfășurarea activităților specifice. 

 

Mai multe informații pe https://environmentalrisks.danube-region.eu/ și pe 
http://www.mmediu.ro/categorie/proiect-suerd. 
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