
 
Obiective generale 
 
Sprijinirea dezvoltarii economice a 
regiunii de granita dintre Romania si 
Bulgaria cu scopul de a reduce 
caracterul periferic si de a imbunatati 
cooperarea trans-frontaliera din 
domeniul turismului 
 
 
 
 

Impact estimat 
 
Pe termen lung, actiunile derulate in cadrul proiectului v or 
conduce la: 
 
 imbunatatirea situatiei grupurilor tinta vizate de proiect prin: 

 Promovarea turismului si relati ilor de afaceri; 
 Informarea IMM-urilor despre potentialul turistic din zona 

dunareana 
 Dezvoltarea mestesugurilor in zona porturilor dunarene; 
 Dezvoltarea relatiilor dintre operatorii de turism si autoritati 

inclusiv la nivelul porturilor; 
 Promovarea catre investitori a potentialului de turistic al 

Dunarii; 
 Imbunatatirea legislatiei pentru a atrage IMM-urile si alti 

investitori;  
 Modernizarea, dezvoltarea sau crearea facilitatilor portuare 

turistice de pe Dunare pentru a permite astfel acostarea 
vaselor de croaziera in aceste porturi, oferind astfel turisti lor 
posibil itatea de a cunoaste si aprecia zona dunareana. 

 
 importante beneficii pentru dezvoltarea economica a 

regiunii, dupa cum urmeaza:  
 Dezvoltarea turistica a porturilor de pe Dunare la standarde 

europene; 
 Parteneriate public-private pentru dezvoltarea zonelor 

turistice de pe fluviul Dunarea; 
 Promovarea turismului dunarean pe pietele straine; 
 Dezvoltarea economica durabila in zona transfrontaliera 

prin cresterea initiativelor turistice si a investitiilor in turism 
din Romania si Bulgaria. 

Obiective specifice 
 
Cresterea initiativelor de cooperare 
trans-frontaliera care sa conduca la  
dezvoltarea programelor comune 
dintre Romania si Bulgaria, la 
infiintarea punctelor de turism in 
porturile de la Dunare, la dezvoltarea 
activitatilor din domeniul turismului 
intre IMM-uri 
 
 
 
 
 

Realizari estimate 

Activitati 
 
Etapa documentare: 
 
 2 vizite de studiu şi 

documentare pentru 
identificarea priorităţilor deja 
existente şi a acţiunilor în 
implementare cu privire la 
dezvoltarea turistică a 
porturilor dunărene 

 
 
 

 
 1 masa rotundă pregatitoare cu 

principali i actori din turism 
pentru identificarea nevoilor 
reale cu privire la dezvoltarea 
turistică a porturilor dunărene 

 
 
 
 
 
 se siune de instruire pentru 

Realizari  
 
 
 
 Nr vizite: una in Romania, 

una in Bulgaria 
 Studiu prioritati si nevoi – 

partea 1 “priorităţi le 
existente şi a acţiunile în 
implementare cu privire la 
dezvoltarea turistică a 
porturilor dunărene” (parte 
integrata in Programul 
comun de marketing) 

 
 Nr participanti: 10 Ro+10 Bg 
 Studiu prioritati si nevoi – 

partea 2 “nevoilor reale cu 
privire la dezvoltarea 
turistică a porturilor 
dunărene” (parte integrata in 
Programul comun de 
marketing) 

 
 
 Nr participanti: 10 Ro+10 Bg 



principali i actori din turism 
(autorităţi publice, ONG-uri, alţi 
actori relevanţi pentru 
dezvoltarea sectorului turistic) 

 
 
Etapa de dezvoltare 
 
 8 mese rotunde, organizate in 

judetele Dolj, Mehedinti, Olt din 
Romania si distrctele Vidin, 
Montana, Vratsa si Pleven din 
Bulgaria, pentru realizarea 
Programului comun de 
marketing pentru dezvoltarea 
turismului dunărean  

 
 
 
 
Etapa de promovare 
 Realizare materiale de 

promovare 
 
 
 
 
 
 
 Promovare proiect 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Etapa de inchidere 
 Conferinta transfrontaliera 

dunareana 
 
 
 

 Pregatirea participantilor la 
mesele rotunde in vederea 
realizarii Programului comun 
de marketing  

 Support curs 
 
 
 
 Nr participanti: 3 Ro + 20 

participanti din fiec judet 
unde s-a organizat masa 
rotunda (7 mese rotunde) 

 Nr participanti masa 
rotunda finala: 10 Ro+10 Bg 

 Dezvoltarea si realizarea 
Programului comun de 
marketing pentru 
dezvoltarea turismului 
dunărean 

 
 1 fi lm documentar despre 

turismul dunarean 
 10000 pliante si 5000 

brosuri pentru promovarea 
turismului dunarean 

 1 pagina web pentru 
promovare proiect 

 500 mape proiect 
 2 bannere 
 Promovare proiect in mass 

media  
o 15 articole in mass 

media (articole in 
presa, stiri 
radio/tv/pagina web 
climm) 

o 10 anunturi in mass 
media 

 
 Nr participanti: 50 Ro+20 Bg 
 Prezentare si promovare 

rezultate proiect 
 Semnare protocol pentru 

su stinerea si dezvoltarea 
rezultatelor proiectului 

 
 
Rezultate estimate 
 
 Evenimente organizate - 11: 

 9 mese rotunde 
 1 sesiune de instruire 
 1 conferinta transfrontaliera  

 Participanti in evenimente - min 300: 
 Mese rotunde –  min 200 
 Conferinta transfrontaliera - min 70 
 Alte evenimente (training,  vizite de studiu) – min 30 

 Documente realizate in cadrul proiectului – 4: 
 Program comun de marketing pentru promovarea 

turismului dunarean 



 Documentatia obtinuta in urma vizitelor de studiu in 
Romania si Bulgaria si a discutii lor cu partenerii la 
proiect, instituti ile publice din regiunea 
transfrontaliera vizata de proiect 

 Suportul de curs realizat pentru sesiunea de training 
prevazuta in proiect 

 Protocolul de parteneriat (rezolutia) care are ca 
scop su stinerea si dezvoltarea rezultatelor 
proiectului 

 Promovare proiect: 
 Materiale de promovare realizate – 6 (film 

documentar despre turismul dunarean, pliante si  
brosuri pentru promovarea turismului dunarean,  
pagina web pentru promovare proiect, mape proiect, 
bannere) 

 Promovare proiect in mass media – 2 (articole in 
mass media; anunturi in mass media) 

 
 

 
 


