
 

 
 

 

 

 

Cum să înțelegi părțile interesate și cum să colaborezi cu ele  

 

Workshop-ul „Înțelegeți părțile interesate”, organizat de  Danube Strategy Point, din 

cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării(SUERD), dedicat coordonatorilor de Arii 

Prioritare(AP), s-a desfășurat la 26 mai 2021, în format on line.  

Scopul întâlnirii a fost acela de a face schimb de idei și de experiență a coordonatorilor de 

arii prioritare și a echipelor lor în relația cu stakeholderii (părțile interesate), având în 

vedere importanța mobilizării oamenilor și instituțiilor în implementarea SUERD. 

Elaborarea tematică a acțiunilor și utilizarea eficientă a resurselor pentru realizarea 

implementării SUERD la nivelul domeniului prioritar (AP) sunt esențiale, la fel ca și 

implicarea diferitelor părți interesate și a grupurilor de părți interesate.  

În cadrul întâlnirii, au fost aprofundate tehnicile de comunicare și implicare comună cu 

diferite tipuri de părți interesate. 

Au fost organizate două ateliere de lucru - „Înțelegeți părțile interesate” și „Planificați cu 

părțile interesate” -   prin intermediul cărora, participanții au făcut schimb de 

tehnici/instrumente eficiente utilizate pentru a identifica părțile interesate potențial 

relevante, respectiv pentru a obține și a menține sprijinul acestora. De asemenea, au fost 

analizate metode și instrumente suplimentare pentru menținerea și consolidarea 

managementului părților interesate din cadrul AP, dar și cum să fie implicate părțile 

interesate. 

Una din concluziile acestei întâlniri a fost aceea că pentru un succes al implementării 

acestei strategii este nevoie ca toți cei care sunt implicați în relația cu stakeholderii să dea 

dovadă de empatie. Să identifice mai întâi nevoile părților interesate pentru a le putea 

oferi sprijin și soluții și, de asemenea, pentru a putea obține acordul și sprijinul acestora. 

Este vorba de colaborare, implicare, inovare. 

* 

România, prin Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, asigură, în cadrul Strategiei UE pentru 
Regiunea Dunării, co-coordonarea Ariei prioritare 5 – Managementul riscurilor de mediu din 
cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe din 
Ungaria. 

 



 

 
 

 

În acest sens, acum se implementează proiectul „AP 5 – Managementul Riscurilor de Mediu 
din cadrul Strategiei UE pentru Regiunea Dunării”, proiect finanțat prin Programul 
Transnațional Dunărea. 
 
Proiectul se implementează în parteneriat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și 
Ministerul Afacerilor Externe din Ungaria. 
 
 
Obiectivul proiectului „AP 5 – Managementul Riscurilor de Mediu din cadrul Strategiei UE 
pentru Regiunea Dunării” este de a sprijini coordonarea continuă a activităților desfășurate 
în cadrul acestei Arii Prioritare, pentru a facilita un sistem stabil, eficient și inovator de 
guvernanță, în scopul de a consolida cooperarea în domeniul gestionării riscurilor de mediu, 
naturale sau tehnologice, luând în considerare efectele schimbărilor climatice în bazinul 
Dunării. 
 
Proiectul finanțat de Uniunea Europeană are menirea de a îmbunătăți cooperarea în 
domeniul gestionării inundațiilor și a secetelor, a răspunsului la dezastre, a adaptării la 
schimbările climatice și gestionării poluărilor  accidentale în Bazinul Dunării.  
 
Mai multe informații pe https://environmentalrisks.danube-region.eu/ 

 


