
EUROREGIUNEA DUNĂRE-CRIȘ-MUREȘ-TISA

DKMT



Precum cele patru râuri se unesc absorbind razele soarelui, preluând comorile munților şi 

câmpiilor, astfel se adună laolaltă aspirațiile şi voințele românilor, maghiarilor şi sârbilor de pe 

aceste meleaguri, ca după atâta vrajbă şi suferință, să se unească să colaboreze şi să 

construiască un viitor comun, aici la poalele Carpaților şi în plinul câmpiei, la poarta de est a 

Europei.



Această zonă din sud-estul Bazinului Carpatic este 

una dintre cele mai determinante regiuni ale 

Europei prin:

 deschiderea și buna comunicare dintre cetățeni 

 tradiția sa preponderent agrară 

 potențialul ridicat logistic și turistic

 caracterul multi şi intercultural specific datorat 

istoriei sale complexe

 spiritul puternic inovator întărit și de prezența 

centrelor de cercetare de la Timișoara, 

Novi Sad și Szeged.



 la democratizarea regiunii

 la accelerarea integrării europene

 la dezvoltarea social-economică și la realizarea unor contacte și relații stabile în regiune.

Înființare: Cooperarea Regională Dunăre-Criș-Mureș-Tisa a luat ființă în anul 1997, prin semnarea unui

protocol de colaborare de către consiliile județene din regiune.

Scopul: de a sprijini și stimula colaborarea autorităților publice locale, a comunităților locale, a factorilor

economici și a cetățenilor în acele domenii care pot contribui

Obiectivul principal al cooperării: Stimularea dezvoltării colaborării dintre comunitățile locale şi

administrațiile locale, pentru a contribui la extinderea cooperărilor în domeniile

 economie

 educație 

 cultură

 știință

 sport



Prin protocolul reînnoit al Cooperării, în 

anul 2003, au fost incluse în DKMT:

 unele municipii (dintre care au mai 

rămas: Szeged şi Subotica)

 camerele de comerț

 universitățile 

 reprezentanții unor ONG-uri. 

Componenţa DKMT

În prezent parteneriatul este format din:

 Consiliul Județean Arad

 Consiliul Județean Bács-Kiskun

 Consiliul Județean Caraș-Severin

 Consiliul Județean Csongrád-Csanád

 Consiliul Județean Timiș

 Provincia Autonomă Voivodina

DKMT cuprinde o suprafață de aprox.

59.182 km² şi 4,4 milioane de locuitori.



Structura DKMT

Adunarea Generală

- este organul suprem de decizie al Cooperării

Regionale DKMT

- se regulă se întrunește de 2 ori pe an

Președintele în exercițiu

- se schimbă anual

Coordonatorul național

- un coordonator național pentru fiecare țară, care

reprezenta interesele naționale în cadrul

întâlnirilor restrânse

Secretariatul

- format din 3 persoane, câte o persoană din

fiecare țară, îndeplinește un rol de execuție

Grupurile de lucru 

Organismele DKMT

 îndeplinesc un rol de coordonare, informare,

dar mai ales un rol de decizie strategică

privind dezvoltarea unitară şi durabilă din

punct de vedere economic, social, etc.

 au rol de coordonare și participă la

realizarea și finalizarea programelor de

dezvoltare europene.

 prin legăturile politice și profesionale, pot

întări gândirea euroregională atât spre

interior cât și spre exterior.



Proiecte comune

Au fost implementate mai multe proiecte comune în cadrul Euroregiunii

 în cadrul structurii înființate de către consiliile județene

precum şi

 prin intermediul diferitelor instituții sau organizații neguvernamentale.

Prima perioadă a cooperării a fost caracterizată prin proiectele culturale și schimburile de experiență.

Treptat, acestea au fost completate cu proiecte de o mai mare anvergură derulate de către Agenția de

Dezvoltare Euroregională, înființată în anul 2003, care are rolul de a elabora, gestiona şi derula

proiectele comune ale fondatorilor, cu scopul de a deveni, un motor al cooperării. Societatea, cu sediul

în Szeged, Ungaria, desfășoară o activitate exclusiv de utilitate publică.

Prin proiectele implementate, Agenția realizează o activitate

 de promovare (turistică, culturală, economică etc.)

 de schimburi de experiență (protecție civilă, ocupare a forței de muncă, în domeniul culturii etc.)

 de informare

 de pregătire a unor proiecte de infrastructură (cale ferată).



Proiecte implementate

Istoria proiectelor derulate prin DKMT

 Proiecte de promovare culturală (organizare evenimente, colaborare cu mass-media, portaluri cu știri euroregionale:

triplexregio.net, ericinfo.eu - știri actuale despre județele Euroregiunii, centre culturale).

 Strategie de dezvoltare din 2005 - Strategia s-a sprijinit pe domenii principale precum dezvoltarea sferei umane şi

economice coroborate cu protejarea resurselor naturale şi de mediu. Strategia şi-a îndeplinit scopul, acela de a

transforma Euroregiunea într-o regiune multiculturală model, poarta de SE a economiei UE, prin numeroasele

proiecte, unele implementate, altele în curs de finalizare.

 Susținerea dezvoltării economice (expoziții, conferințe euroregionale în diferite domenii de interes reciproc,

dezvoltarea pieței forței de muncă și a ocupării în zona transfrontalieră).

 Turism: în total 5 proiecte, 11 trasee tematice transfrontaliere, bază de date cu obiective turistice, materiale

informative, mii de broșuri distribuite prin infocentre, la târgurile de turism interne și internaționale (din Londra până

în China), dar folosite și ca materiale de protocol de către instituții din Timiș, inclusiv CJ Timiş.

 Protecție împotriva situațiilor de urgență: 3 proiecte (al 4-lea este în curs de implementare).

 Studiu în domeniul asigurărilor de sănătate în relație transfrontalieră.

 Studii și documentații tehnice pentru construirea căii ferate: 3 proiecte.



Euroregiunea, prin Agenția sa de dezvoltare

 este un participant activ la implementarea proiectele cu finanțare europeană 

 este un participant activ la cooperarea transfrontalieră pe cele trei granițe

 îndrumă, oferă informații de interes transfrontalier

 răspunde la solicitarea diverșilor actori din Euroregiune 

 organizează întâlniri 

 stabilește contacte 

 intermediază parteneriate de proiect în diverse domenii în vederea elaborării a cât mai 

multor proiecte transfrontaliere. 

DKMT a creat cadrul necesar comunităților locale pentru 

 a se manifesta şi a strânge legăturile de prietenie şi de cunoaștere reciprocă a locuitorilor de o parte şi de 

alta a granițelor  

 dezvoltarea de proiecte, spre bunăstarea cetățenilor.


