
A luat fiinţă Asociaţia Comunităţilor Locale Riverane Dunării 
 

 

           Regiunea Dunării, vitală din punct de vedere economic atât pentru ţara noastră, cât şi pentru 
Europa, are un potenţial de creştere insuficient exploatat. Tocmai pentru a putea fructifica acest dar al 
naturii, astăzi, a luat fiinţă Asociaţia Comunităţilor Locale Riverane Dunării. 

Printre fondatorii acesteia se numără şi Fundaţia România de Mâine, care îşi propune să stimuleze 
participarea entităţilor din România la punerea în practică a Strategiei Uniunii Europene pentru Regiunea 
Dunării. Una dintre principalele mize pentru ţara noastră este transformarea regiunii Dunării într-o zonă 
competitivă, dinamică şi prosperă. Pentru ca aceste ţinte să fie atinse era nevoie de o asociaţie care să 
se implice activ, iar astăzi această organizaţie a fost înfiinţată. 

Fundaţia România de Mâine s-a alăturat, astfel, altor instituii locale, organizaţii non-guvernamentale şi 
institute de cercetare, care au pus bazele asociaţiei. Secretarul general al Fundaţiei România de Mâine, 
prof. univ. dr. Gheorghe Duda, consideră că turismul poate fi, în acest fel, relansat în zona Dunării. 

"Fundaţia noastră, alături de aceste entităţi, va participa la dezvoltarea zonei riverane Dunării, la 
programele din cadrul ei, la îmbunătăţirea organizării locale, a educării turiştilor, pentru respectarea 
climatului, pentru că ce au ei trebuie conservat, atât partea materială cât şi culturală", a declarat prof. 
univ. dr. Gheorghe Duda – secretar general Fundaţia România de Mâine. 

De aceeaşi părere este şi coordonatorul general al Platformei Comunităţilor Locale Riverane Dunării, 
Sever Avram. 

Ridicarea standardului de viaţă al locuitorilor din această zonă este un alt obiectiv al acestei asociaţii. 

Membrii fondatori ai Asociaţiei Comunităţilor Locale Riverane Dunării, printre care şi Fundaţia România 
de Mâine, îşi propun să protejeze şi să valorifice moştenirea naturală şi a peisajului tradiţional al zonei, 
dar şi implicarea cetăţenilor în dezbateri publice şi în procesul decizional pentru găsirea unor soluţii 
durabile la problemele urbane. 


