Declaratia Forumului Economic al Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii
Noi, participantii la Forumul Economic de la Alba Iulia, din 16-18 mai 2011, organizat
cu sprijinul Consiliului Judetean Alba si al Primariei Municipiului Alba Iulia, in
calitate de reprezentanti ai autoritatilor locale si regionale din spatiul dunarean, cu
sprijinul si participarea Consiliului Oraselor si Regiunilor de Dunare, impreuna cu
Steinbeis Foundation Baden-Wuerttemberg si World Trade Institute Bucharest
reprezentand mediul academic si de afaceri, cu participarea societatii civile si
mass-media, atat din Romania cat si din unele state dunarene,
Salutand initiativa guvernelor statelor riverane Dunarii de elaborare a unei Strategii a
Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii,
Salutand publicarea, in luna decembrie 2010, a Comunicarii Comisiei Europene si a
Planului de Actiune al Strategiei Dunarii, precum si demersul tuturor statelor membre ale
Uniunii Europene de recunoastere a valorii sale adaugate,
Avand in vedere declaratiile si rezultatele conferintelor de la Ulm (6 mai 2009 si 1-2
februarie 2010), Budapesta (25-26 februarie 2010), Viena si Bratislava (19-21 aprilie
2010), Ruse (10-11 mai 2010), Constanta (9-11 iunie 2010) si Bucuresti (8 noiembrie
2010) si Concluziile Consiliului Afaceri Generale al Uniunii Europene (13 aprilie 2011),
Considerand ca Strategia Uniunii Europene pentru regiunea Dunarii va avea un rol cheie
in imbunatatirea transportului durabil, realizarea conexiunii intre sistemele energetice,
protectia mediului, conservarea resurselor de apa, promovarea cercetarii si inovarii,
protejarea patrimoniului cultural si stimularea climatului de afaceri, inclusiv a turismului si
a competitivitatii,
Considerand ca structura de guvernanta a implementarii Strategiei trebuie sa fie clara,
simpla si transparenta si sa permita abordarea de jos in sus a rezultatelor obtinute,
Tinand cont de initiativa Ministerului Afacerilor Externe al Romaniei, in calitate de
coordonator national al Strategiei Dunarii, de organizare a Forumului National pentru
implementarea Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea Dunarii, la Palatul
Parlamentului, la 30 martie 2011, reunind reprezentanti ai autoritatilor centrale si locale, ai
mediului de afaceri si ai mediului academic,
Ne manifestam interesul pentru implicarea activa si participarea tuturor factorilor interesati
in procesul de implementare a Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii, prin aplicarea
principiilor parteneriatului si transparentei,
Sustinem propunerile Planului de Actiune al Strategiei care se regasesc in actiuni si
exemple de proiecte prioritare menite sa promoveze dezvoltarea durabila, sa incurajeze
schimburile culturale si economice si sa sporeasca interconexiunile si dialogul intre state
si regiuni,
Recunoastem importanta realizarii de investitii care sa dea consistenta Strategiei Dunarii
si sa reprezinte motorul relansarii economice a regiunilor si localitatilor din bazin, prin
mobilizarea resurselor si administrarea mai eficienta a acestora,
Dorim transformarea celor trei NU care stau la baza elaborarii si implementarii Strategiei –
fara noi fonduri, fara noi institutii, fara un nou cadru legislativ – in trei DA – pentru o mai
buna coordonare si colaborare a statelor riverane, dar si a regiunilor si a locuitorilor
acestora, pentru administrarea mai eficienta a resurselor angajate si finantare inovativa in

implementarea proiectelor, pentru o mai mare sinergie intre planurile si programele de
dezvoltare existente la nivel local, national, macro-regional si comunitar,
Incurajam dezvoltarea Strategiei intr-un instrument eficient si realist, care sa contribuie la
implementarea Strategiei Europa 2020 si la relansarea economica si financiara
europeana, precum si la dezvoltarea inteligenta, incluziva si durabila a regiunii Dunarii, in
particular, si a intregii Europe, in general.

Prezenta declaratie este deschisa pentru aprobare de catre toti participantii la Forumul
Economic al Strategiei UE pentru Regiunea Dunarii.
Alba Iulia, 17 mai 2011

