
 1 

 
 

STRATEGIA UNIUNII EUROPENE PENTRU REGIUNEA DUNĂRII 

 

Îndrumar pentru Reprezentații Instituţiilor  

Delegaţi pentru Coordonarea Domeniilor Prioritare 

 

Această informaţie vine în ajutorul experţilor/ reprezentanţilor instituţiilor relevante care 

facilitează implementarea domeniilor prioritare a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea 

Dunării (SUERD). 

Acest îndrumar este elaborat în baza recomandărilor Comisiei Europene, bazîndu-se pe 

experienţa de implementare a Strategiei Uniunii Europene pentru Marea Baltică. Sugestiile de 

mai jos pot fi adaptate în funcţie de nevoile specifice a fiecărui domeniu prioritar. 

 

Rolul experţilor pe domeniile prioritare ale SUERD 

 

Implementarea la nivel naţional al fiecărui domeniu prioritar din SUERD este delegată unui grup 

de persoane care au rolul de coordonatori. Responsabilitatea lor este de a oferi cel mai bun cadru 

de aplicare a strategiei, astfel ca toate măsurile corespunzătoare să fie transpuse în practică în 

conformitate cu deciziile la nivel naţional privitor la SUERD.  

 

Membrii grupului de lucru vor lucra în strînsă colaborare cu toate părţile interesate, cu partenerii 

din statele semnatare a SUERD, cu autorităţile locale, regionale, inter-guvernamentale şi 

neguvernamentale. Activitatea acestora va avea un caracter trans-naţional, inter-sectorial şi inter-

instituţional. Pentru a asigura o implementare cu succes, este necesar ca membrii grupului de 

lucru să fie pro-activi şi eficienţi. 

 

Transpunerea în practică a fiecărui domeniu prioritar poate varia, însă următorii paşi pot fi luaţi 

în consideraţie în procesul de implementare a SUERD: 

 

a) Elaborarea unei structuri de lucru operaţionale 

 

Experţii pe domeniile prioritare au responsabilitatea de a stabili o structură operaţională, care va 

facilita procesul de implementare a SUERD. Acest lucru va determina punerea în aplicare a 

prevederilor Strategiei, dar şi cooperarea cu părţile interesate. 

 

Pot exista mai multe modele de structuri operaţionale. Cu toate acestea, pot fi identificate 

anumite caracteristici comune: 
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 Grupul de lucru trebuie să aibă sprijin din interiorul instituţiei. Astfel, implementarea 

Strategiei este accelerată de alocarea suficientă de resurse, precum şi un leadership al 

coordonatorului pe domeniul prioritar. Este de asemenea necesar  de a face o paralelă dintre 

activitatea instituţiei şi acţiunile pe domeniul prioritar al SUERD.  

 

 Este necesar de a identifica persoanele de contact relevante din statele semnatare a SUERD 

(autorităţi naţionale, regionale, locale, inter-guvernamentale, organizaţii neguvernamentale, 

coordonatori pe domenii similare din alte state, lideri de proiect, etc.). De asemenea, este 

important de a identifica şi contacta părţile interesate de prevederile SUERD la nivel local, 

naţional şi internaţional. 

 

 Este necesar de a stabilit un orar de lucru între părţile implicate în implementarea 

domeniului prioritar. Respectiv, prin stabilirea frecvenţei întîlnirilor în cadrul grupului de lucru, 

se va putea comunica, face schimb de informaţii din prima sursă şi evalua procesul de 

implementare. De asemenea, este necesar ca rezultatele implementării acţiunilor să fie 

măsurabile. 

 

b) Consens privind obiectivele şi termenele de realizare a acţiunilor şi proiectelor 

 

În Strategia UE pentru regiunea Dunării este indicat faptul că Comisia Europeană consideră 

esenţial de a stabili obiective şi de a seta priorităţi. Astfel, pentru a facilita implementarea 

SUERD, fiecare acţiune ar trebui să fie delimitată în etape operaţionale, inclusiv determinarea 

instituţiilor responsabile şi termene specifice pentru realizarea acestora.  

 

Este necesar de a identifica proiectele relevante şi în cazul în care aceste proiecte sunt deja în 

curs de implementare, este necesar de a determina relevanţa lor cu priorităţile Strategiei. La etapa 

de pregătire a proiectelor, experţii pe domeniile prioritare ar trebui să ajute în dezvoltarea 

acestora (identificarea surselor de finanţare şi a partenerilor, oferirea de informaţii privitor la 

SUERD, etc.). 

 

 Transpunerea în practică a acţiunilor. Este necesar ca grupul de lucru să se implice activ în 

realizarea acţiunilor care au fost transpuse în etape operaţionale (inclusiv să respecte termenele 

de realizare). Experienţa altor strategii macro-regionale arată că experţii pe domeniile prioritare 

au un rol definitoriu în punerea în aplicare a acţiunilor şi proiectelor. În cazul unor reţineri şi 

probleme, coordonatorul naţional poate asista implementatorii în soluţionarea dificultăţilor.  

 

 Asigurarea unui bun flux de proiecte. Pentru a asigura punerea în aplicare a SUERD, 

experţii pe domeniile prioritare, cu sprijinul coordonatorului naţional şi a reprezentanţilor 

instituţiilor relevante, pot alcătui o listă de proiecte în curs de desfăşurare şi identifica posibile 

idei de proiecte. Este important ca această listă să fie actualizată în permanenţă în procesul de 

implementare a SUERD. De asemenea, coordonatorii pot oferi scrisori de recomandare pentru a 

facilita accesul la finanţarea proiectelor.  

 

 Monitorizarea aplicării acţiunilor şi proiectelor. În timp ce părţile interesate implementează 

proiectele, sarcina grupului de lucru este de a oferi asistenţă acestora şi după caz, de a monitoriza 
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progresele înregistrate. Este necesar ca membrii grupului de lucru să aibă o abordare pro-activă, 

fiind disponibili de a soluţiona problemele care pot apărea în procesul de implementare. 

 

 Acordarea asistenţei tehnice şi a consultanţei în ceea ce priveşte sursele de finanţare. În 

cadrul SUERD, sursele de finanţare sunt numeroase, însă ele sunt dispersate pe mai multe 

domenii şi programe. În calitate de instituţii finanţatoare pot fi autorităţile naţionale şi regionale, 

instituţiile financiare internaţionale, băncile  şi companiile private, fondurile Uniunii Europene, 

etc.  

 

c) Asigurarea discuţiilor la nivel politic şi contribuţii la dezvoltarea politicilor relevante 

pentru a asigura că recomandările către factorii de decizie sunt transpuse în practică. 

 

d) Garantarea vizibilităţii rezultatelor şi comunicare eficientă. Este necesar de a utiliza 

diferite canale media pentru a informa opinia publică privitor la evenimentele relevante şi 

rezultatele obţinute în cadrul SUERD. 

 

 

 


