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În contextul exercitării de către România a Președinției Strategiei Uniunii Europene pentru 
Regiunea Dunării (SUERD), Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice 
(MDRAP) a găzduit in data de 20 mai 2019, cea de-a 16-a reuniune a Comitetului Director al 
Ariei Prioritare 10 - „Dezvoltarea capacităţii instituţionale şi a cooperării“ din cadrul SUERD. 
În cadrul întâlnirii au fost abordate aspecte pregătitoare ale celei de-a 8-a ediții a Forumului 
Anual SUERD, care va avea loc la Palatul Parlamentului din București, în perioada 26 – 28 
iunie 2019. 
În marja acestei reuniuni, Aria Prioritară 10 va organiza, pe 26 iunie, „Danube Participation 
Day“, cu sprijinul MDRAP - eveniment înscris între acțiunile din calendarul oficial al 
Președinției României la Strategia Uniunii Europene pentru Regiunea Dunării. 
A fost prezentat, de asemenea, stadiul elaborării versiunii revizuite a Planului de Acțiune al 
SUERD, cu accent pe prioritățile tematice aferente. Totodată, au fost analizate și 
posibilitățile de colaborare ale Ariei Prioritare 10 cu alte arii prioritare ale SUERD. 
 

SUERD este una dintre cele patru 
strategii macroregionale ale Uniunii 
Europene, inițiată și promovată cu 
succes de către România și Austria 
și andosată de Consiliul European în 
anul 2011. La SUERD participă 14 
state: nouă state membre ale 
Uniunii Europene (Austria, 
România, Bulgaria, Cehia, Croația, 
Germania – ca stat federal și prin 
landurile Baden-Württemberg și 
Bavaria, Slovacia, Slovenia, 
Ungaria) și cinci state terțe (Bosnia-
Herțegovina, Muntenegru, Serbia, 
Republica Moldova și Ucraina). 

 
Strategia are patru mari 
obiective, respectiv: 

- interconectarea regiunii 
Dunării, 
- protejarea mediului 
ambiant în regiunea 
Dunării, 
- creșterea prosperității în 
regiunea Dunării, 
- consolidarea regiunii 
Dunării, fiind structurată 
pe 11 arii prioritare. 

 

 

MDRAP asigură 
coordonarea, din 
partea țării noastre, 
a Ariei Prioritare 3 - 
„Cultură, turism şi 
contacte directe 
între oameni“. 
România 
coordonează această 
arie împreună cu 
Bulgaria.  

http://www.interregrobg.eu/
http://suerd.gov.ro/ro/
http://suerd.gov.ro/ro/
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Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), prin Direcția Integritate, Bună Guvernare 
și Politici Publice (DIBGPP), a elaborat Raportul de monitorizare (M3) a implementării Strategiei Naţionale 
Anticorupţie 2016-2020 la nivelul administraţiei publice locale în anul 2018. Documentul reprezintă o sinteză 
cantitativă și calitativă a modului în care a fost implementată Strategia Națională Anticorupție la nivelul 
administrației publice locale în anul 2018. 
În scopul implicării unui număr cât mai mare de instituții ale administrației publice locale în mecanismul 
de monitorizare a Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020, MDRAP a întreprins o serie de activități 
menite să sprijine reprezentanții autorităților publice locale. Astfel, Raportul de monitorizare 
M3 reprezintă rezultatul demersurilor susținute ale MDRAP, concretizate în: 

-mii de e-mailuri către cele 3228 de unități administrativ-teritoriale, 
-vizite la sediul a 75 de primării de orașe și comune, 
-sute de consultanțe și îndrumări acordate prin telefon responsabililor SNA de la nivelul primăriilor și 
consiliilor județene, 
-8.300 de documente transmise de UAT-uri (aproximativ 10GB de informații) și analizate în cadrul DIBGPP, 

Toate aceste demersuri au fost realizate în vederea conștientizării celor care își desfășoară activitatea în 
administrația publică locală cu privire la măsurile preventive anticorupție, precum și pentru promovarea 
unei culturi a transparenței și integrității în exercitarea funcției publice. 
Raportul de monitorizare M3 a fost întocmit pe baza raportărilor privind implementarea SNA în anul 2018 
transmise de către unitățile administrativ-teritoriale. Principalele concluzii rezultate în urma analizei 
datelor transmise de către reprezentanții autorităților administrației publice locale, realizată în cadrul 
Raportului de monitorizare (M3), dar și comparativ cu anii 2016 și 2017, respectiv pentru întreaga perioadă 
2012-2015 sunt: 

În ceea ce privește implementarea măsurilor preventive anticorupție, de transparență instituțională și 
decizională și de bună guvernare, din analiza calitativă a rapoartelor transmise se constată faptul că, deși 
au fost înregistratate progrese semnificative în activitatea desfășurată de unitățile administrativ-teritoriale 
raportoare, nu există o cultură a autopromovării. 
Au fost identificate și exemple de bună practică în ceea ce privește punerea în aplicare a unor măsuri 
inovative de promovare a integrității, de comunicare și transparență, educație anticorupție, implicare 
activă a cetățenilor, e-administrație. Toate aceste exemple se vor regăsi în Harta interactivă a bunelor 
practici identificate în domeniul prevenirii corupției la nivelul administrației publice locale, disponibilă 
la: http://greencity.mdrap.ro/. 
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