
        1 

RAPORT ACTIVITATE  FINAL 
 
 
 
1. Descriere 
 

1.1. Numele beneficiarului contractului de finanţare nerambursabilă:  
Consiliul Local al Intreprinderilor Mici si Mijlocii Craiova 
 

1.2. Numele şi funcţia Persoanei de contact:  
Valentin Cristea, Presedinte CLIMM Craiova 

 
1.3. Numele partenerilor în Proiect:  

Asociatia Bulgara pentru Dezvoltare Economica si Sociala, Pleven 
1.4. Titlul Proiectului: 

Stimularea Cooperarii transfrontaliere de afaceri, prin armonizarea ofertelor si 
serviciilor turistice cu exigentele UE, in zona transfrontaliera Dolj-Pleven  

1.5. Numărul contractului: 
PHARE 2004/016-784.01.04.01.08 
 

1.6. Data de începere şi data de sfârşit a perioadei de raportare: 
30.11.2006-31.10.2007 

1.7. Ţara (ţările) sau regiunea (regiunile) ţintă: 
Romania, regiunea SV Oltenia, 
Bulgaria, districtul Pleven 

1.8. Beneficiarii finali şi/sau grupurile ţintă (dacă sunt diferite) (Inclusiv numărul 
femeilor şi bărbaţilor): 

Grupurile ţintă: Personal operativ si managerial al agentiilor de turism si al operatorilor 
hotelieri din regiunea Dolj-Pleven, 
Beneficiarii finali: agentii de turism, operatori hotelieri, personal din domeniul hotelier, 
autoritati din domeniul turistic, comunitatile locale din zona transfrontaliera romano-
bulgara, turisti romani si bulgari 

1.9. Ţara (ţările) în care activităţile au loc (dacă sunt diferite faţă de 1.7): 
 
 
2. Evaluarea implementării activităţilor Proiectului 
 

2.1. Activităţi şi rezultate 
 

Activitatea 1 : 
Conferinta de presa pentru lansarea proiectului, 6 februarie 2007, in Craiova, numar 
de participanti 10 (reprezentanti mass-media si echipa proiectului), durata 1 zi. 
 

Subiectele/activităţile acoperite 
Confeinta de presa a avut ca obiectiv prezentarea proiectului, obiectivele generale ale acestuia: 
stimularea dezvoltarii turismului, promovarea relatiilor comune de afaceri si sustinerea 
dezvoltarii economice in zona transfrontaliera prin promovarea cooperarii treansfrontaliere in 
domeniul turismului; activitatile prevazute in proiect si anume: sesiuni de training a managerilor 
si personalului operational din domeniul turistic din zona transfrontaliera, elaborarea unui ghid 
adresat operatorilor in turism “Sisteme europene de servicii in domeniul turistic” ; organizarea 
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Expozitiei de oferte turistice in zona transfrontaliera (agentii de turism, operatori hotelieri, 
reprezentanti ai siturilor istorice, muzee, obiective turistice, etc), in cadrul careia vor avea loc 
intalniri bilaterale intre oamenii de afaceri din domeniul turistic din zona transfrontaliera; si de 
asemenea prezentarea rezultatelor asteptate in urma implementarii acestui proiect. 

 
Activitatea 2 : 
Seminarul “Turism transfrontalier la standarde europene”, desfasurat pe data de 15 
februarie 2007, in localitatea Beharca, judetul Dolj, in sala de conferinte a pensiunii 
Carul din Stele, numar de participanti: 28 (21 din Romania si 7 din Bulgaria), durata: 1 
zi.  
 

Seminarul a avut ca scop reunirea expertilor din domeniul turistic, personalului operativ  si 
managerial din ag de turism, personalului din domeniul hotelier si alimentatie si autoritatilor din 
domeniul turistic. 
 
Obiectivele propuse spre dezbatere, in cadrul acestui eveniment, au fost: 

 Practici si reglementari europene in domeniu; 
 Instrumente si mecanisme de dezvoltare a sectorului turistic; 
 Standarde de calitate a serviciilor turistice. 

Cu ocazia acestui seminar a avut loc si vizitarea pensiunii turistice “ Carul din Stele” din 
localitate, construita dupa exigentele Uniunii Europene, prin finantare SAPARD; 
 
Rezultate calitative: 

 Intarirea legaturilor inter-umane, socio-culturale intre popoarele roman si 
bulgar; 

 Schimbul de experienta si informatii intre operatorii din turism din zona 
Dolj/Pleven si din interiorul regiunii de dezvoltare Sud Vest Oltenia. 

Demonstrarea la fata locului a faptului ca investitia in turism si agroturism poate conduce la 
rezultate spectaculoase (cu referire la construirea, dupa inalte standarde de calitate, a  celor 
doua pensiuni amintite mai sus). 

 Identificarea de noi oportunitati de dezvoltare a serviciilor turistice si de 
cooperare intre agenti economici din Romania si Bulgaria 

Rezultate cantitative: 
28 de participanti (21 participanti din Romania si 7 participanti din Bulgaria) reprezentanti ai 
agentiilor de turism, operatorilor hotelieri si din alimentatia publica, ai ONG-urilor din 
Romania si Bulgaria,  Agentiei Nationale de Turism- Biroul Regional Craiova, Universitatii din 
Craiova, consultanti, reprezentanti   ai presei si televiziunii. 

 
Activitatea 3: 
Seminarul, “Turist european- servicii turistice la nivel european”, la hotelul Vuenen din 
Pleven, Bulgaria, nr de participanti: 20 (13 din Romania si 7 din Bulgaria); durata: 2 
zile, pe data de 13-14 aprilie 2007. 

  
Seminarul a avut ca scop reunirea expertilor din domeniul turistic, personalului operativ  si 
managerial din ag de turism, personalului din domeniul hotelier si alimentatie si autoritatilor din 
domeniul turistic. 
Temele abordate in cadrul seminarului sunt: 

 Asumarea de catre operatorii turistici, managerii si personalul operativ din  
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domeniul turistic si hotelier a informatiilor privind standardele de calitate a serviciilor turistice, 
practici si reglementari europene in domeniu, instrumente si mecanisme de dezvoltare a 
sectorului turistic, transfer de expertiza;  

 Dezvoltarea orientarii catre consumatorul de servicii turistice si imbunatatirea  
metodelor si serviciilor prestate catre acesta;  

 Identificarea de noi oportunitati de dezvoltare a serviciilor turistice si  
stimularea serviciilor conexe (divertisment, drumetii, informare turistica, etc), prin cresterea 
gradului de cooperare la nivel transfrontalier al sectorului, valorificarea liberei circulatii a 
persoanelor si serviciilor, ceea ce va conduce la conturarea unei infrastructuri coerente a 
serviciilor turistice la nivelul zonei transfrontaliere Dolj - Pleven. 
 
Rezultatele actiunii 

Rezultate calitative:  
 Cresterea nivelului de constientizare al operatorilor din turism si celorlalti factori 

interesati din zona transfrontaliera romano-bulgara  privind impactul legaturilor de 
cooperare din turism si dezvoltarii de servicii turistice in concordanta cu normele  UE 
in domeniu; 

 Prezentarea si insusirea de catre operatorii din turism romani si bulgari a standardelor 
de calitate, a practicilor si reglementarilor europene in materie de turism; 

 Identificarea de noi oportunitati de dezvoltare a serviciilor turistice si de cooperare 
intre agenti economici din Romania si Bulgaria; 

 Cunoasterea evenimentelor istorice care au legat popoarele roman si bulgar de-a lungul 
secolelor.  

 Cresterea spiritului de echipa intre consultantii CLIMM care au participat la actiune. 
Rezultate cantitative: 
20 de participanti (13 participanti din Romania si 7 participanti din Bulgaria) reprezentanti 
ai agentiilor de turism, operatorilor hotelieri si din alimentatia publica, ai ONG-urilor din 
Romania si Bulgaria,  Agentiei Nationale de Turism- Biroul Regional Craiova, Universitatii 
din Craiova, consultanti, reprezentanti   ai presei si televiziunii 

 
Activitatea 4 : 
Seminar “Servicii conexe si servicii turistice interconectate la nivel transfrontalier”, in 
Craiova, nr de participanti:32 (21 din Romania, 8 Bulgaria si 3 Serbia), durata: 1 zi, pe 
data de 10 mai 2007. 

 
Seminarul a avut ca scop reunirea expertilor din domeniul turistic, personalului operativ  si 
managerial din ag de turism, personalului din domeniul hotelier si alimentatie si autoritatilor din 
domeniul turistic. 
Seminarul are drept obiective: 
 stimularea initiativelor strategice de imbunatatire a calitatii produsului turistic in 

regiunea transfrontaliera Dolj-Pleven, in contextul integrarii Romaniei si Bulgariei la 
Uniunea Europeana si cresterii nivelului de exigenta al turistilor asupra serviciilor 
prestate. 

 promovarea turismului la nivelul regiunii Dolj-Pleven si stimularea cooperarii in 
domeniul serviciilor turistice intre operatorii din cele doua regiuni. 

 identificarea de noi oportunitati de dezvoltare a serviciilor turistice si  
stimularea serviciilor conexe (divertisment, drumetii, informare turistica, etc), prin 
cresterea gradului de cooperare la nivel transfrontalier al sectorului 

 
Rezultatele actiunii 
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Rezultate calitative: 
 Cresterea nivelului de constientizare al operatorilor din turism si celorlalti factori 

interesati din zona transfrontaliera romano-bulgara  privind impactul legaturilor de 
cooperare din turism si dezvoltarii de servicii turistice in concordanta cu normele  UE 
in domeniu; 

 Prezentarea si insusirea de catre operatorii din turism romani si bulgari a standardelor 
de calitate, a practicilor si reglementarilor europene in materie de turism; 

 Intarirea legaturilor inter-umane, socio-culturale intre popoarele roman si bulgar; 
 Demonstrarea la fata locului a faptului ca investitia in turism si alimentatie publica 

poate conduce la rezultate foarte bune (cu referire directa  la restaurantul cu specific 
romanesc din Craiova unde s-a organizat cina de protocol); 

 Cunoasterea unor oameni si  locuri noi- pentru unii participanti din Bulgaria. 
Rezultate cantitative: 
32 de participanti (21 participanti din Romania, 5 participanti din Bulgaria si 3 din Serbia) 
reprezentanti ai agentiilor de turism, operatorilor hotelieri si din alimentatia publica, ai 
ONG-urilor din Romania si Bulgaria,  Agentiei Nationale de Turism- Biroul Regional 
Craiova, Universitatii din Craiova, consultanti, reprezentanti   ai presei si televiziunii 

 
 

Activitatea 5 : 
Expozitia de turism “Stimularea Cooperarii transfrontaliere de afaceri, prin 
armonizarea ofertelor si serviciilor turistice cu exigentele UE, in zona 
transfrontaliera Dolj-Pleven”, in Craiova, nr de participanti: 30 (20 din Romania si 
10 din Bulgaria); durata:2 zile; pe data de 10-11 mai 2007. 

 
Expozitia de Turism s-a adresat operatorilor de turism din regiune (agentii de turism, 
hoteluri, pensiuni,  restaurante din zona Olteniei), ea avand insa si caracter international prin 
participarea de operatori de turism si institutii din Bulgaria: Asociatia de Dezvoltare 
Economica si Sociala Pleven, Camera de Comert si Industrie Vratza, Camera de Comert si 
Industrie Vidin, Asociatia Industriasilor din Pleven, Asociatia Oamenilor de Afaceri din 
regiunea Negotin – Serbia.  
 
In cadrul standurilor, au expus ofertele operatori de turism, operatori hotelieri, din regiunea 
Oltenia, din intreaga tara, cat si din regiunile Pleven, Vratza, Montana – Bulgaria, Negotin – 
Serbia. 
De asemenea, a avut loc o expozitie culinara, in care restaurante din Craiova au expus diverse 
preparate culinare traditionale romanesti. 
 
Rezultatele actiunii 

Rezultate cantitative: 
 Intarirea legaturilor inter-umane, socio-culturale intre popoarele roman si bulgar; 
 Demonstrarea la fata locului a faptului ca investitia in turism si alimentatie publica 

poate conduce la rezultate spectaculoase  (cu referire directa  la expozitia culinara de 
produse traditionale  si la cina festiva  organizata la un restaurant cu specific romanesc 
din Craiova) 

 Cunoasterea unor oameni si  locuri noi- pentru unii participanti din Bulgaria; 
 Realizarea unei manifestari interesante, de bun gust, cocheta, ce a adus lalolalta 

persoane din diverse medii, cu diverse preocupari, dar care sunt interesate ofertele 
turistice  si de serviciile adiacente turismului 
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 Prezentarea de oferte turistice ale operatorilor din turism pentru cele doua zone vizate, 
dar si pentru alte destinatii turistice, avandu-se in vedere apropierea sezonului estival si 
interesul crescand al publicului in aceasta perioada; 

 Prezentarea de materiale promotionale ale expozantilor, pentru mai buna cunoastere a 
lor de catre potentialii turisti; descoperirea de noi destinatii turistice pentru cetatenii 
romani; 

 Promovarea ofertei de produse si servicii conexe turismului, care pot contribui la 
cresterea calitatii serviciilor turistice; 

 Schimbul de informatii si date de contact intre participanti pentru punerea la punct a 
unor viitoare parteneriate de colaborare intre firme de pe teritoriul aceleeasi tari; 

Rezultate cantitative: 
273 + 8-reprezentanti mass-media 

Expozanti: Agentii de turism, operatori hotelieri si din alimentatia publica, producatori de 
bunuri auxiliare (alimentare si nealimentare) si furnizori de servicii conexe pentru turism si 
alimentatie publica din  Romania si Bulgaria, firme cu profil floricol, edituri, banci; 
Vizitatori: Reprezentanti ai agentiilor de turism, operatorilor hotelieri si din alimentatia publica, 
producatorilor de bunuri auxiliare (alimentare si nealimentare) pentru turism si alimentatie 
publica din Romania si Bulgaria, reprezentantii autoritatilor locale si judetene, public interesat 
(potentiali turisti) din Regiunea Oltenia, reprezentanti ai ONG-urilor din Romania si Bulgaria, 
reprezentantul regional al Ministerului pentru IMM, Comert, Turism si Profesii Liberale, cadre 
didactice ale Universitatii din 
Craiova, consultanti, un grup de oameni de afaceri din Serbia, studenti ai Universitatii din 
Craiova, elevi de la liceele craiovene, alti vizitatori; 

 
Activitatea 6: 
Conferinta de presa pentru incheierea proiectului, care a avut loc in Craiova, numar de 
participanti: 10 (reprezentanti ai mass-media locala si echipa proiectului), durata:1 zi. 

 
2.2. Observaţii asupra măsurii în care obiectivele specifice prevăzute şi obiectivele 

generale au fost atinse şi dacă Proiectul a avut orice rezultate negative sau pozitive 
neprevăzute.   

 
Rezultatele principale ale  implementarii proiectului pot fi  sintetizate  astfel: 

 Informarea  operatorilor din turism si celorlalti factori interesati din zona 
transfrontaliera romano-bulgara cu privire la impactul legaturilor de cooperare din 
turism si dezvoltarii de servicii turistice in concordanta cu normele  UE in domeniu 

 Promovarea ofertei de produse si servicii conexe turismului, care pot contribui la 
cresterea calitatii serviciilor turistice; 

 Dezvoltarea de parteneriate, de colaborari intre firme din Romania si Bulgaria, dar si 
intre firme de pe teritoriul aceleiasi tari; 

 Identificarea de noi oportunitati de dezvoltare a serviciilor turistice si de cooperare 
intre agenti economici din Romania si Bulgaria; 

 Prezentarea si insusirea de catre operatorii din turism romani si bulgari a standardelor 
de calitate, a practicilor si reglementarilor europene in materie de turism; 

 
Alte rezultate ale implementarii proiectului sunt: 

 Crearea unor cai de comunicare intre agentii economici, organizatii, asociatii, autoritati 
etc pe de o parte  si institutiile statului cu responsabilitati in domeniul turismului, pe de 
alta parte, intr-un cadru organizat, profesionist; 
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 Schimbul de informatii intre participanti, cunoasterea mai buna a mediului de afaceri din 
regiune, discutarea unor noi oportunitati de dezvoltare a afacerilor, inclusiv cu 
parteneri de peste hotare, etc. 

 Realizarea unor manifestari interesante,  profesioniste, ce au strans laolalta oameni din 
diverse domenii de activitate  sau pur si simplu oameni interesati in domeniul 
turismului. 

 
2.3. Impactul asupra beneficiarilor finali şi / sau grupului ţintă şi asupra situaţiei din 

regiunea ţintă sau ţara ţintă căreia i s-a adresat Proiectul? 
 
Proiectul a contribuit la  mai buna cunoastere de catre operatorii economici din turism din 
regiunea SV Oltenia  si din regiunea de N a Bulgariei, districtul Pleven a normelor  UE in 
domeniul turismului, la stimularea turismului transfrontalier si  dezvoltarea colaborarii dintre 
operatorii de turism din cele doua tari. 

 
In cadrul seminariilor participantii au fost informati asupra practicilor si reglementarilor 
europene in domeniu; instrumentelor si mecanismelor de dezvoltare a sectorului turistic; 
standardelor de calitate a serviciilor turistice. In cadrul expozitiei de turism agentii economici 
din turism si persoanele interesate in domeniul turismului  au putut participa efectiv la schimbul 
de informatii si date de contact in vederea unor viitoare parteneriate de colaborare cu firme atat 
de pe teritoriul aceleeasi tari cat si cu firme din Bulgaria si Serbia. 
 
Impactul asupra grupurilor tinta vizate: 

  Intreprinzatorii din sectorul turistic din zona transfrontaliera Dolj-Pleven –
au fost informati asupra reglementarilor Uniunii Europene in domeniu, a 
practicilor manageriale si standardele promovate de competitori, si au fost 
pregatiti pentru identificarea oportunitatilor de dezvoltare a serviciilor 
turistice transfrontaliere care sa le aduca un avantaj competitiv in cadrul 
pietei unice 

 organismele publice cu responsabilitati in domeniul turismului- implicate in 
activitatile organizate in cadrul proiectului si puse in contact cu agentii 
economici si informate cu privire la problemele cu care se confrunta acestia, 
astfel incat solutiile si masurile adoptate sa poata fi cat mai bune, cat mai 
corecte.  

 Turistii romani si bulgari- pusi in contact cu agentii de turism., hotelurile si 
restaurantele din Romania si Bulgaria participante la expozitie, informati cu 
privire la ofertele turistice, preturile si pachetele oferite de operatorii de 
turism din cele doua tari. 

 
 

2.4. Publicaţiile elaborate pe parcursul Proiectului în orice format, printre altele - cele 
care conţin noi abordări, moduri inovative de comunicare. 

 
Publicatii realizate in cadrul proiectului:  

 bannere (1 buc.),  
 afise (20 buc.),  
 pliante (500 buc.),  
 brosuri (300 buc.) 
 mape de prezentare (200 buc.),  
 Ghidul Sisteme europene de servicii in domeniul turistic (300 buc.)  
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Publicatiile au fost distribuite participantilor la evenimentele din cadrul proiectului, companiilor 
din domeniu din Romania si Bulgaria, altor factori interesati. 
 

2.5. Descrieţi dacă Proiectul va continua după ce sprijinul acordat de Comunitatea 
Europeană va lua sfârşit. Sunt preconizate activităţi ulterioare? Cum se va asigura 
sustenabilitatea (durabilitatea) Proiectului? 

 
Posibilitati de replicare si extindere a rezultatelor proiectului: 
- Diseminarea, pe o scara larga, a informatiilor culese si a solutiilor obtinute astfel incat 

IMM-urile sa poata elabora propriile strategii pentru alinierea la standardele europene; 
- Continuarea instruirii operatorilor turistici si managerilor din sectorul turistic din zona 

transfrontaliera Dolj-Pleven pe tematici specifice vizand standardele sectorului, strategii 
de dezvoltare, atat prin initiativele individuale ale CLIMM Craiova si Asociatia Bulgara 
de Dezvoltare Economica si Sociala din Pleven,cat si prin activitati comune ale 
partenerilor 

- Asistenta intreprinzatorilor si managerilor din sectorul turistic in zona transfrontalier 
Dolj-Pleven in implementarea de noi strategii de promovare a serviciilor si produselor 
turistice catre potentialii turisti europeni 

- Continuarea activitatilor de stimulare a cooperarii in sectorului turistci al operatorilor 
romani si bulgari, prin dezvoltarea de servicii turistice complexe la nivel transfrontalier, 
prin organizarea sezoniera a expozitiei de oferte turistice 

- Dezvoltarea si sustinerea infrastructurii informationale in domeniul turismului 
dezvoltata in cadrul parteneriatului din proiect, prin promovarea serviciilor complexe 
dezvoltate intre operatorii romani si bulgari, in cadrul actiunilor individuale ale CLIMM 
Craiova si Asociatia Bulgara de Dezvoltare Economica si Sociala din Pleven 

  
 
Sustenabilitate proiect  
Dupa incetarea finantarii din fondurile comunitare, proiectul se va sustine din fonduri proprii, 
principalele surse fiind: 

- cotizatiile membrilor;  
- venituri din servicii de consiliere si asistenta in domeniul juridic si economic pentru 

IMM-uri; 
- venituri din organizarea de cursuri de instruire si perfectionare a personalului din 

societatile de turism; 
- venituri din intocmirea de studii de marketing (studii de piata, cercetari de piata) 

pentru societati si operatori turistici; 
- venituri din sponsorizări, donatii; 

De asemenea, sustinerea actvitatii de stimulare a schimburilor comerciale in sectorul turistic si 
cooperarea in furnizarea de servicii turistice complexe la nivelul regiunii Dolj-Pleven va fi 
realizata pe termen lung cu sprijinul financiar al operatorilor de turism si societatilor 
beneficiare, ce vor fi direct interesate in promovarea produselor si serviciilor sale in cadrul 
infrastructurii de servicii turistice dezvoltata si sustinuta prin parteneriatul proiectului. 
 
Desfasurarea actiunilor propuse in cadrul proiectului- instruirea grupului tinta, promovarea si 
stimularea cooperarii in dezvoltarea serviciilor turistice complexe la nivelul regiunii Dolj-
Pleven, va fi sustinuta prin informatiile, dotarile si bunele practici puse la dispozitie de catre 
CLIMM Craiova, in calitate de promotor al proiectului. Organizarea expozitiie de oferte 
turistice va fi realizata cu sprijinul si cooperarea expertilor din cadrul echipei de proiect si a 
CLIMM Craiova, respectiv Asociatia Bulgara de Dezvoltare Economica si Sociala din Pleven. 
Participantii in cadrul actiunilor din proiect, membri ai organizatiilor de afaceri promotoare ale 
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proiectului  vor asigura, prin performantele si imbunatatirea rezultatelor activitatii turistice, 
diseminarea rezultatelor, instrumentelor si bunelor practici identificate si dezvoltate in cadrul 
proiectului la nivelul regiunii transfrontaliere Dolj-Pleven. Beneficiile pozitive indirecte ale 
proiectului asupra gradului de dezvoltare economica, sociala si culturala la nivelul regiunii vor 
asigura mentinerea proprietatii locale a rezultatelor la nivel regional.  
„Proprietatea locala” asupra rezultatelor proiectului este, de asemenea sustinuta prin 
promovarea proiectului catre beneficiarii sai din Regiunea SV Oltenia, cu precadere a 
membrilor solicitantului si partenerilor - Consiliul Local al Intreprinderilor Private Mici si 
Mijlocii Craiova si Asociatia Bulgara de Dezvoltare Economica si Sociala din Pleven. 
 


