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• ROMEXPO SA sub Patronajul MINISTERULUI  AFACERILOR EXTERNE• ROMEXPO SA sub Patronajul MINISTERULUI  AFACERILOR EXTERNE

din România

• CAMERA de COMERȚ si INDUSTRIE a României



PREZENTARE STRATEGIA DUNĂRII:

Dunărea – cel mai mare fluviu care străbate UE și al 
doilea ca mărime în Europa, reprezintă o adevarată axă a 
Europei Centrale, pe care o leagă de Marea Neagră si de 
zonele mai indepartate ale Asiei Centrale.Fluviul Dunărea
traversează 10 țari si 4 capitale europene, iar Bucurestiul se află
in proxima apropiere.

Dintre statele dunărene, România deține cea mai mare Dintre statele dunărene, România deține cea mai mare 
mare suprafața a bazinului Dunării (aproximativ 30%) precum și
Delta Dunării, a doua mare zonă umedă din Europa, un 
ecosistem unic de importanța internaționala, declarat patrimoniu
cultural al umanitătii de către UNESCO in 1991.

Macro-regiunea Dunării dispune de multiple si
diversificate resurse naturale și culturale, care valorificate corect
pot determina creșterea potențialului economic al zonei.  

Necesitatea dezvoltarii regiunii dunărene și a cooperarii
interregionale a condus la elaborarea Strategiei Dunării de 
catre Comisia Europeană și corelarea cu programele de 
cooperare teritorială europeană.



Strategia Dunării reprezintă o oportunitate de realizarea unei
coeziuni teritoriale in regiunea Dunării, determinand o 
dezvoltare echilibrata, coerența si durabilă din punct de vedere
economic, social si ecologic.

Principalele obiective ale Strategiei Dunării sunt:

1. asigurarea si susținerea dezvoltării economice, sociale și1. asigurarea si susținerea dezvoltării economice, sociale și
culturale a statelor si regiunilor situate in bazinul hidrografic al 
Dunării, cu respectarea normelor de protecție a mediului;

2. diminuarea decalajelor dintre regiunile mai sarace si cele
mai bogate, conform obiectivelor politicii de coeziune UE;

3. eficientizarea utilizării fondurilor europene si atragerea de 
noi fonduri pentru regiunea Dunării;



PREZENTARE :

DUNĂREA & DELTA – reprezintă platforma de mediere și
incurajare a parteneriatelor, atât dintre autoritațile locale și
regionale, cat și dintre autorităti publice, mediu privat și organisme
neguvernamentale prin generarea de proiecte de dezvoltare a 
macro-regiunii Dunării. 

Romexpo doreste sa ofere, prin Forumul DUNAREA & DELTA, 
vizibilitate si promovarea potentialului regiunii dunarene pe de o vizibilitate si promovarea potentialului regiunii dunarene pe de o 
parte si a programelor operationale si proiectelor din Planul de 
Actiune al Strategiei Dunarii, pe de alta parte aducand fata in fata
actorii principali:

� Coordonatorul programelor, 

� Beneficiarul

� Prestatorul de servicii.

� Autoritati si institutii publice locale, regionale si europene

� Asociatii profesionale



OBIECTIVE:

� Promovarea de noi proiecte pretabile zonei Dunarii si Deltei

� Atragere investitori

� Promovarea Planului de Actiune a Strategiei Dunarii, programelor
operationale, de cooperare transfrontaliera si transnationala

� Promovarea tehnologiilor, serviciilor si produselor din domeniile
prioritare (transport, energie, turism, protectia mediului, dezvoltareprioritare (transport, energie, turism, protectia mediului, dezvoltare
rurala, tehnologii informationale si de comunicatii, cercetare, etc.)

� Responsabilizarea cetateanului european cu privire la importanta si
potentialul culoarului dunarean

� Inlesnirea dialogului multicultural si stabilirea unor conexiuni
geografice intre regiunile dunarene.



TEME PROPUSE:

� Identificarea de noi solutii de dezvoltare urbana si regionala durabila

� Dezvoltarea de noi proiecte ce vizeaza mediul urban si rural

� Stimularea implicarii civice in derularea proiectelor din cadrul comunitatilor

� Protejarea mediului inconjurator in contextul urbanizarii

� Zonele urbane – cheie dezvoltarii economice si sociale� Zonele urbane – cheie dezvoltarii economice si sociale

� Prezentarea de modele de dezvoltare sustenabila a oraselor dunarene

� Incurajarea comunitatilor de la nivel local, national si regional in actiuni si proiecte 

comune

� Rolul oraselor in stabilirea formelor de coordonare la nivel regional

� Protejarea mediului inconjurator in contextul urbanizarii



GRUP TINTA – VIZITATORI:

� Targul are caracter international si este destinat atat vizitatorilor specialisti din

tara si din strainatate cat si publicului larg:

� B2B – Business –to – Business

� B2C– Business –to - Consumer� B2C– Business –to - Consumer



GRUP TINTA – EXPOZANTI:

� Municipalitati, autoritati locale, regionale, internationale implicate in
activitati si proiecte ce vizeaza macro-regiunea Dunarea: (consiliile
judetene ale celor 12 judete riverane Dunarii, ministerele de resort din
tara si din tarile riverane Dunarii).

� Asociatii, organizatii locale si internationale cu activitati in domeniile
prioritare stabilite in Strategia Dunarii.

� Universitati si institute de cercetare din domeniile prioritare.

� Agenti economici cu activitati in domeniile ; transport, turism,
dezvoltare rurala, protectia mediului, energie, educatie, cercetare,
cultura.



EVENIMENTE CONEXE:

� Prezentare de proiecte

� Dezbateri

� Conferinte

� Seminarii� Seminarii

� Mese rotunde

� Ziua Dunarii



COORDONATE:

� Centrul Expozitional Romexpo

� Sala Titulescu� Sala Titulescu


