
 
 

Idei privind dezvoltarea turismului cultural în regiunea 
transfrontalierǎ  

Oltenia-Vidin-Montana-Vratza-Pleven 
 
 
 
Materialul de faţǎ prezintǎ dorite şi posibile direcţii de acţiune pentru dezvoltarea 

turismului în regiunea transfrontalierǎ Oltenia-Vidin-Montana-Vratza-Pleven, utilizând 
turismul cultural drept pol dinamizator şi catalizator pentru dezvoltarea diferitelor tipuri de 
turism pentru care existǎ resurse apreciabile în regiunile noastre. 

În aceastǎ fazǎ de iniţiere a colaborǎrii transfrontaliere România-Bulgaria lipsindu-ne 
practic informaţia necesarǎ pentru prezentarea oportunitǎţilor de turism cultural privind 
partea bulgarǎ, vom trece în revistǎ oportunitǎţile pe care le prezintǎ regiunea Oltenia în 
general, şi judeţul Dolj, în special, care prin municipiul Craiova reprezintǎ din punct de 
vedere cultural, educaţional, economic, istoric, centrul vital al regiunii Oltenia. 

De altfel tocmai pentru aceste motive Craiova este şi centrul regiunii de dezvoltare 
sud-vest Oltenia. 

În conformitate cu strategia regionalǎ, turismul este considerat o prioritate pentru 
programul de dezvoltare a regiunii, având în vedere atât resursele existente (îndeosebi în 
judeţele Vâlcea şi Gorj), dar şi necesitatea realizǎrii coeziunii economice şi sociale în 
regiune, judeţele Olteniei cunoscând dupǎ 1989, valuri succesive şi masive de disponibilizǎri. 

Strategia naţionalǎ privind dezvoltarea sectorialǎ a turismului în conformitate cu 
hotǎrârea de guvern nr. 1122 din 10 octombrie 2002 evidenţiazǎ zona Fǎgǎraş-Parâng-
Retezat (cu Sibiu, Târgu Jiu, Hunedoara ca placǎ turnantǎ), ca având un peisaj natural foarte 
valoros, parcuri şi rezervaţii naturale, patrimoniu cinegetic deosebit, situri arheologice, 
castele şi fortǎreţe, staţiuni de interes naţional între care Bǎile Olanesti, Cǎlimǎnesti, 
Cǎciulata, Govora,  precum şi de interes local între care staţiunea Sǎcelu, toate din Oltenia. 

Turismul montan este favorizat de condiţiile naturale din judeţele Gorj, Vâlcea şi 
parţial din judeţul Mehedinţi. 

Se evidenţiazǎ de asemenea zona Dunǎrii, lunca şi Delta Dunǎrii cu rezervaţii 
naturale, patrimoniu cinegetic şi pescǎresc, zona de  rezervaţie a biodiversitǎţii, Delta Dunǎrii 
fiind patrimoniu UNESCO.  

Pentru cele trei judeţe dunǎrene Olt, Dolj, Mehedinţi cursul şi lunca Dunǎrii reprezintǎ 
un potenţial turistic insuficient exploatat, aproape virgin. 

Recent guvernul României a lansat programul "Croaziere Dunǎrene", porturile 
româneşti Orşova, Drobeta Turnu Severin şi Calafat vor figura pe lista vaselor de croazierǎ 
ce vor circula pe Dunǎre. 

Existǎ iniţiative valoroase circumscrise acestui program în vechile porturi româneşti 
Corabia şi Cetate. 

În contextul unei concurenţe deosebite pe piaţa turismului european, potenţialul 
turistic în ansamblul sǎu al regiunii Oltenia poate fi pus în evidenţǎ şi valorificat, apreciem, 
prin abordarea ingenioasǎ a potenţialului de turism cultural. 

În acest sens la nivelul regiunii Oltenia, existǎ: 
1) evenimente cultural-artistice de anvergurǎ naţionalǎ şi internaţionalǎ: Festivalul "Amza 

Pellea"/ Cavalerul Veselei Figuri (primul festival al creaţiei comice din Europa Centrala si 
de Est), festival partener cu principalele festivaluri europene de facturǎ similarǎ,  Craiova 
Shakespeare Festival (al doilea festival din Europa dedicat exclusiv creaţiilor 
shakespeare-ene), Festivalul Naţional de Folclor "Maria Tǎnase", Festivalul "Zilele 
Craiovei", Festivalul "Craiova Muzicalǎ", Festivalul „Rock, Jazz, Folk”, toate la Craiova, 
Festivalul „Oltenii şi restul lumii” de la Slatina, oraşul de naştere al lui „Eugen Ionescu”, 
personalitate mondialǎ a teatrului. Toate aceste festivaluri au avut participǎri 
internaţionale şi prezintǎ un mare potenţial de internaţionalizare, dezvoltare grevatǎ însǎ 
pânǎ în prezent de posibilitǎţile financiare, dar şi de o semnificativǎ lipsǎ de experienţǎ 
internaţionalǎ a producǎtorilor în realizarea unor manifestǎri internaţionale de anvergurǎ. 

2) mai existǎ o institutie de spectacole de interes naţional şi largǎ apreciere internaţionalǎ- 



Teatrul Naţional Craiova, membru de frunte al Convenţiei Europene a Teatrelor.  
3)  mai existǎ celebrul ansamblu expoziţional de la Târgu Jiu şi casa memorialǎ „Constantin 

Brâncuşi” de la Hobiţa. 
4) existǎ instituţii de spectacole cu stagiuni permanente şi programe acoperind gusturile unui 

public divers de provenienţǎ regionalǎ, naţionalǎ, internaţionalǎ: Filarmonica Oltenia - 
Craiova, Ansamblul Folcloric „Maria Tǎnase”, Teatrul de Operǎ şi Operetǎ- Craiova, 
Teatrul Pentru Copii şi Tineret- Craiova, Teatrele „Ariel” şi „Anton Pan” din Râmnicu-
Vâlcea, Teatrul „Elvira Godeanu” din Târgu Jiu, Filarmonica „Ion Dumitrescu” din 
Râmnicu-Vâlcea. 

5) obiective turistice ca: punctul fosilifer Bucovǎt, rezervaţia ornitologicǎ Ciuperceni, 
rezervaţia  bujorului de la Pleniţa, muzeul Olteniei, muzeul de Artǎ Theodor Aman din 
Craiova (cu colecţia de lucrǎri originale "Constatantin Brâncuşi"), muzeul Câmpiei 
Bǎileştilor, Casa Bǎniei, Catedrala Mitropolitanǎ din Craiova, monumentele 
Independenţei din Calafat. 

6)  Parcul  Romanescu din Craiova (cel mai mare parc natural din Europa) 
7) douǎ universitǎţi însumând peste 20.000 de studenţi şi numeroase unitǎţi de învǎţǎmânt 

gimnazial, profesional, liceal însumând peste 100.000 de elevi. 
8) serbǎri populare precum: Sǎrbǎtoarea bujorului (Pleniţa), Sǎrbǎtoarea salcâmului 

(Bǎileşti), Sǎrbǎtoarea berii ,Târgul meşterilor olari, Ziua recoltei (Craiova), precum şi 
festivaluri de interes zonal cum sunt: Festivalul „Corabia de aur” (Corabia), Festivalul 
„Maria Lǎtǎreţu” (Târgu Jiu), Festivalul de muzicǎ folk (Calafat) 

9) proximitatea geograficǎ a unor obiective turistice însemnate din judeţele Valcea 
(Manastirile Cozia, Bistrita, Dintr-un Lemn, Horezu, Frasinei), respectiv Gorj (Mǎnǎstirile 
Tismana şi Polovragi), Staţiunea Rânca, Valea Sohodolului, Podul de la Ponoare, 
Peştera Muierii, Peştera Polovragi etc). 

10) un patrimoniu cultural şi de artǎ popularǎ important, centre de creaţie populare 
recunoscute la nivel naţional (centrele pentru ceramicǎ de la Horezu, Oboga,  Terpeziţa) 
ca şi alte centre de creaţie ale mesteşugarilor, tradiţionali pentru: prelucrarea lemnului, 
rǎchitei şi papurei (Sadova), ţesut, cojocǎrit. 

11) manifestǎri expoziţionale economice cu organizare anualǎ şi participare naţionalǎ şi 
internaţionalǎ (târgurile: Electroutil, Agrotex). 

12) o garǎ şi un aeroport civil în Craiova, 3 puncte de trecere a frontierei (Calafat, Rast, 
Oreahovo), drumuri europene, precum şi proiectul de realizare a noului pod peste Dunǎre 
Calafat-Vidin. 

Preconizǎm în mod concret cǎ o coordonare a programelor, evenimentelor şi 
manifestǎrilor festivaliere cu potenţial de internaţionalizare susmenţionate, o cooperare între 
producǎtorii acestora în vederea delimitǎrii mai clare a publicurilor ţintǎ şi a elaborǎrii 
programelor în vederea satisfacerii acestora, a înlǎnţuirii manifestǎrilor pe parcursul unui an 
ţinând seama şi de alte oportunitǎţi de turism, poate contribui sensibil la dezvoltarea 
turismului în regiune în ansamblul sǎu, potenţând celelalte obiective şi valori turistice 
existente. 

În acest sens avem în vedere experienţa unor festivaluri europene de tradiţie, cum 
sunt Festival d’Avignon – pentru  artele spectacolului, „Etat de rue” Aurillac – pentru teatru de 
stradǎ, MIMOS – Perigueux (pentru pantomimǎ şi teatru vizual), Festivalul Internaţional de 
Folclor de la Gannat, toate din Franţa, precum şi Festivalul „Juste pour rire” – Montreal 
pentru creaţie comicǎ. 

Fundaţia „Amza Pellea” are relaţii de colaborare cu aceste festivaluri iar raporturile de 
parteneriate care existǎ între producǎtorii acestor festivaluri, instituţiile media, autoritǎţile 
naţionale şi locale şi operatorii de turism reprezintǎ pentru noi exemple din care încercǎm sǎ 
învǎţǎm şi pe care dorim sǎ le aplicǎm în regiunea noastrǎ. 

Festivalul de la Avignon este unul dintre cele mai mari festivaluri din lume şi este  de 
notorietate faptul cǎ atrage an de an sute de mii de turişti din lumea întreagǎ. 

Este însǎ foarte elocvent şi încurajator pentru noi cǎ un festival cum este cel de la 
Aurillac din Franţa (un oraş de circa 30 000 locuitori) fǎrǎ sǎ aibǎ tradiţia şi anvergura celui 
de la Avignon, atrage anual un numǎr dublu sau chiar triplu de turişti faţǎ de populaţia 
oraşului Aurillac. 

O asemenea performanţǎ care reprezintǎ un fapt comun în ţǎrile în care cultura este 
privitǎ în mod firesc drept un factor de dezvoltare economico-socialǎ, presupune însǎ un 



program coerent de acţiune, strategii şi parteneriate strategice pe care mediul concurenţial 
din ţǎrile dezvoltate le impune cu necesitate. 

În acest spirit, noi preconizǎm sǎ atragem în jurul Festivalului „Amza Pellea” / 
Cavalerul Veselei Figuri a cǎrui internaţionalizare o vizǎm începând cu anul 2004, 
parteneriate cu autoritatea naţionalǎ de turism, cu agenţiile de turism, cu agenţii economici 
interesaţi în dezvoltarea turismului cum sunt producǎtorii de bere şi vin, ori cu cei din 
transporturi şi industria hotelierǎ. 

Intenţionǎm împreunǎ cu partenerii noştri din cadrul proiectului sǎ determinǎm o 
acţiune concretǎ a producǎtorilor celorlalte evenimente şi manifestǎri festivaliere din regiune, 
astfel încât operatorii din domeniul turismului sǎ poatǎ întreprinde din timp demersuri 
specifice cǎtre potenţialii spectatori externi ai evenimentelor şi manifestǎrilor festivaliere în 
vederea ofertǎrii unor programe şi servicii turistice complete. 

În acest scop vom elabora o strategie pe care o vom propune împreunǎ cu o 
metodologie de lucru principalilor producǎtori de evenimente şi manifestǎri festivaliere din 
regiunea Oltenia. Vom propune agenţiilor de turism din regiune conceperea unor programe 
turistice care sǎ cuprindǎ evenimentele şi manifestǎrile festivaliere din regiunea 
transfrontalierǎ Oltenia-Vidin-Montana- Vratza-Pleven. 

Suntem dornici sǎ cunoaştem experienţele în probleme similare ale partenerilor 
bulgari cǎrora le solicitǎm o prezentare a potenţialului de turism cultural din partea bulgarǎ a 
regiunii transfrontaliere. 

În cadrul prezentului proiect vom realiza şi un film de prezentare a potenţialului de 
turism cultural la nivelul regiunii Oltenia. 

Filmul va conţine imagini reprezentative ale siturilor culturale şi istorice ale regiunii 
precum şi o prezentare a celor mai importante evenimente şi manifestǎri festivaliere ale 
regiunii. 

Filmul îşi propune sǎ fie un instrument de lucru pentru operatorii de pe piaţa 
turismului din Oltenia precum şi un material de promovare de real interes pentru publicul 
larg. Invitǎm partenerii bulgari sǎ realizeze un produs similar - în situaţia în care acesta nu 
existǎ deja – urmând sǎ ne sprijinim reciproc în direcţionarea acestor materiale cǎtre 
instituţiile şi operatorii interesaţi. 

Dorim sǎ punem laolaltǎ cu partenerii bulgari informaţii, oportunitǎţi, energii, 
experienţe, acţiune astfel încât turismul cultural sǎ cunoascǎ în viitorul apropiat o revigorare 
semnificativǎ spre beneficiul direct al locuitorilor de pe cele douǎ maluri ale Dunǎrii româno-
bulgare. 
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