
 
 

 
 

COMUNICAT DE PRESA 

 
EMITENT: CONSILIUL LOCAL AL INTREPRINDERILOR MICI SI MIJLOCII CRAIOVA 
 
SUBIECT: ORGANIZAREA PRIMELOR DOUA INTALNIRI DIN CADRUL 
PROIECTULUI “BIROUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERA ROMANO-
BULGAR” 
 
DATA: 27.05.2003 
 
 

CLIMM Craiova este promotorul proiectului „Biroul de cooperare transfrontaliera pentru 
informare si coordonarea actiunilor de dezvoltare economica”, proiect finantat in cadrul 
Programului CBC Phare.  

Proiectul isi propune formarea unei retele pro-active de cooperare transfrontaliera, ceare 
in configuratia initiala doua centre de comanda (in Craiova, Vidin) si doua puncte de informare 
(in Corabia si Gulianti) pentru care se vor semna Protocoale de cooperare in data de 
29.05.2003. 

Sunt prevazute o serie de activitati comune la care vor participa oficialitati, parteneri 
proiect, specialisti din Romania si Bulgaria pentru 

- Fundamentarea unui studiului de piata privind identificarea potentialului de turism 
cultural si a posibilitatilor de dezvoltare economica (inclusiv inovare si transfer 
tehnologic) din regiunea transfrontalierea avuta in proiect – (Mehedinti, Dolj, Olt – 
Romania; Vidin Montana, Pleven, Vratsa - Bulgaria)  

- Realizarea unui Program comun de dezvoltare pentru turismul cultural (4 intalniri) 
- Stabilirea posibilitatilor de transfer tehnologic  pt. rentabilizarea activitatii IMM-urilor 

din regiunea transfrontaliera vizata (2 intalniri)  
- Organizarea a doua misiuni economice pentru intarirea relatiilor comerciale intre 

intreprinzatorii romani si bulgari din zona (o misiune economica la Vidin si una la 
Craiova) 

Produsele media ale proiectului vor fi: 
- Ghid turistic pentru regiunea transfrontaliera avuta in vedere in proiect 
- site pentru CBC Office 
- film de promovare a turismului cultural pentru zona transfrontaliera vizata in proiect 

 
In periada 28-29.05.2003 se vor organiza primele doua intalniri prevazute in proiect, la 

care vor participa 58 de persoane, din care 20 din Bulgaria. 
Lucrarile se vor desfasura la sediul Camerei de Comert si Industrie Oltenia. 
  
Va invitam maine, ora 14:00 la sediul CCIO, etaj III, la Conferinta de Presa pe care o 

organizam cu acest prilej. 
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 Mihai AURARIU 
 Vicepresedinte 
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