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INT RODUCERE
Sectorul turismului din regiunea transfrontaliera romano-bulgara a fost afectat de absenţa unor
politici generale de dirijare şi orientare a sectorului. Pentru a pune bazele implementării unei
abordări durabile a dezvoltării tur ismului din România si Bulgaria in regiunea de granita,
dezvoltarea si promovarea unui Program

comun de marketing pentru dezvoltarea turismului

dunărean au fost necesare pentru a creste perspectivele de cooperare transfronalieră in tur ism cu
numeroase beneficii pentru ambele tari.
Programul comun de m arketing pentru dezvoltarea turismului dunărean a fost realizat in cadrul
proiectului „Dezvoltarea porturilor turistice dunarene, începând de la M ehedinţi -Vidin, până
la Olt-Pleven”, derulat de Consiliul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii Craiova în parteneriat
cu Asociaţia Primăriilor Dunărene din Pleven si finantat prin Programului Phare CBC 2005
România-Bulgaria, Prioritatea 2 - Dezvoltare economică.
Prin dezvoltarea acestui Program comun de marketing pentru dezvoltarea turismului
dunărean, iniţiatorii proiectului şi-au propus sa sustina promovarea crearii de celule turistice în
porturile dunărene, a produselor turistice a IMM-urilor din zonă (micii meşteşugari şi serviciile
turistice), precum si sa promoveze initiativele de parteneriat public-privat in acest domeniu.
Dezvoltarea si promovarea Programului comun de marketing a parcurs mai multe etape:
etapa de documentare
-

vizite de studiu şi documentare pentru identificarea priorităţilor deja exis tente şi a acţiunilor
în implementare cu privire la dezvoltarea turistică a porturilor dunărene

-

masa rotundă cu principalii actori din turism pentru identificarea nevoilor reale cu privire la
dezvoltarea turistică a porturilor dunărene

-

instruire pentru principalii actori din tur ism (autorităţi publice, ONG-uri, alţi actori relevanţi
pentru dezvoltarea sectorului turistic)

etapa de dezvoltare
-

mese rotunde pentru realizarea Programului comun de marketing pentru dezvoltarea
turismului dunărean şi crearea instrumentelor de promovare pentru turis mul din regiunea
transfrontalieră vizată în proiect

etapa de promovare
-

Conferinţa transfrontalieră dunăreană pentru promovarea Programului comun de
marketing
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Prezentul Program comun de marketing pentru dezvoltarea turismului dunărean, începând de la
Mehedinţi-Vidin, până la Olt-Pleven, a fost elaborat de catre Consiliul Local al Întreprinderilor Mici
şi Mijlocii (CLIMM) Craiova în parteneriat cu Asociaţia Primăr iilor Dunărene din Pleven si cu
sprijinul autoritatilor publice locale si regionale din regiunea transfrontaliera vizata de proiect.
Propunerile incluse in Programul comun de marketing au fost facute pentru a vedea modul în care
deficientele privind dezvoltarea turistica a porturilor dunarene ar putea fi rezolvate. Existenţa
Fondurilor Structurale ale Uniunii Europene până în anul 2013, precum şi asistenţa altor
organizaţii donatoare, oferă o oportunitate unică şi resursele necesare pentru a facilita
implementarea acestor propuneri.
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1. ANALIZA PRIV IND DEZV OLTAREA TURISM ULUI

DUNAREAN, INCLUSIV

DEZVOLTAREA TURISTICA A PORTURILOR DUNARENE, ÎNCEPÂND DE LA
MEHEDINŢI-VIDIN P ÂNĂ LA OLT-PLEV EN

1.1 Aria transfrontaliera propusa in cadrul Programului comun de marketing pentru
dezvoltarea turismului dunărean
Zonele transfrontaliere vizate de Programul comun de marketing pentru dezvoltarea turismului
dunărean sunt:
-

Regiunea Nord Vest si Regiunea Central-Nordica din Bulgaria
o judetele Pleven, Vratsa, Montana si Vidin

-

Regiunea Sud-Vest Oltenia din Romania
o judetele Mehedinti, Do lj, Olt.

1.2 Oportunitatile si potentialul turistic in aria transfrontaliera vizata
Dunarea parcurge teritoriul Romaniei si Bulgariei pe o suprafata de aproximativ de 1075 km,
respectiv 471 Km, fiind incarcate de un mare potential turistic si cultural nepus in valoare.
Toate localitatile amplasate pe malul Dunarii beneficiaza de zone traditionale, culturale,
arheologice, care pot bucura turistii internationali cu istoria romana, a populatiei romano-bulgare.
Imprejurimile localitatilor au o bogata flora si fauna, specifica luncii Dunarii.
Fiecare localitate dispune de port fluvial si infrastructura aferenta aflata intr-un anumit stadiu de
degradare si cu putine investitii noi, care necesita imbunatatiri pentru respectarea standardelor
europene.

Regiunea Nord Vest si Regiunea Central -Nordica din Bulgaria
In zona de Nord-Vest a Bulgariei obiectivele turistice pot fi reprezentate de peisajul pitoresc oferit
de variatele forme de relief cum ar fi muntii cu paduri si fluviul Dunarea. De asemenea o atractie
turistica pot fi numeroasele pesteri, formatiuni pietroase, cascadele si parcul natural din Vratsa,
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Balkan, cele 7 izvoare minerale din judetele Varshets si Berkovitsa, cetatea Baba Vida, varful
Vola si manastirile Ciprvsky si Klis sourki. Infrastructura de turis m este slab dezvoltata in aceste
zone existand doar cateva hoteluri si cabane special amenajate, pensiuni private si oficii de
informate turistica.
De asemenea zona Central-Nordica a Bulgarie i dispune de o bogata mostenire naturala si
culturala si de un mare potential turistic in apropierea oraselor Pleven, Veliko, Tarnovo si Ruse,
insa infrastructura de turism este si aici slab dezvoltata.

Regiunea Sud-Vest Oltenia din Romania
Zona S-V Oltenia, este o zona bogata in ceea ce priveste arhitectura traditionala, folclor, arta si
mestesuguri, cultura si istorie. De asemenea zona prezinta un potential mare pentru turis mul
sportiv si de agrement: pescuit, trasee, ciclis m, canotaj etc. Un potential turistic crescut il au si
localitati asezate pe malul Dunarii, cum sunt: Svinita, Dubova, Ieselnita, Simian, Orsova, Gruia,
Cetate, Corabia. Din lipsa de mijloace financiare proprii

si interesului scazut al investitorilor

resursele de apa ter mala din localitatile Lonele, Desa, Gighera, Urzicuta si Ghercesti au ramas
pana acum neexploatate. In aceasta zona, in ceea ce priveste infrastructura de turism, se pune
accentul pe agroturism, care este vazut ca un important factor de dezvoltare rurala, si structurile
de cazare specif ice acestuia si mai putin pe tur ismul fluvial si de croaziera.

1.3 Analiza SWOT a regiunii transfrontaliere vizate
Analiza SWOT pentru regiunea transfrontaliera romano-bulgara arata că zonele de frontieră din
ambele ţări rămân relativ dezavantajate şi sunt caracterizate prin şomaj ridicat, venituri mici,
dependenţa de agricultură, un niv el scăzut al activitatilor industriale si o slaba orientare catre
mestesuguri si alte activitati de manufactura. Prin ur mare, regiunea transfrontaliera dunareana a
avut, şi continuă sa aiba o experienta nefavorabila in ceea ce priveste creşterea economică fata
de cele două economii naţionale din care fac parte.
În ansamblu, punctele forte ale regiunii sunt în special în număr mic şi în cazul în care acestea
există, lipseste un grad semnificativ de revigorare. Punctele slabe, care sunt multe, sunt de natura
structurale, sociale şi spaţiale. Oportunitatile sunt foarte fragile, iar punctele slabe in ceea ce
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priveste capitalul antreprenorial si uman sunt susceptibile de a împiedica realizarea lor, mai ales
atunci când temerile sunt puternic extinse şi pot slabi câteva din punctele forte.
Natura industriei turis mului s-a schimbat semnific ativ în ultimii 30 de ani. Vizitatorii se aştepta la
un anumit standard al serviciilor prestate, care nu sunt dezvoltate în multe din zonele rurale ale
regiunii transfrontaliere. În acelaşi timp, o altă provocare este de a se asigura că potenţialul de
dezvoltare a turis mului nu distruge bunurile pe care încearcă să le valorifice - frumuseţea
naturală, fauna si animalele sălbatice şi patrimoniul istoric al regiunii. Finantarile existente pot
ajuta, de asemenea, regiu nile respective, oferindu-le oportunitatea de a valorifica valorile lor
culturale unice si nemasurate, mediu inconjurator şi bogatul patrimoniu cultural şi istoric.
Regiunile din aria transfrontaliera se bucură de beneficiil e de a avea o vasta, variata si in cea mai
mare parte un mediu inconjurator natural inca neexploatat. Natura rurala din regiune asigura
punctele forte şi oportunităţile în special în ceea ce priveşte potenţialul turistic, precum şi
diversitatea culturala a zonei. Turismul şi iniţiativele bazate pe traditiile culturale specifice regiunii
transfrontaliere reprezintă oportunităţi considerabile.
In concluzie, ambele comunitati de o parte si de alta a Dunarii se confrunta cu probleme similare:
activitati orientate catre turism foarte putin dezvoltate, lipsa unei pregatir i profesionale de calitate,
un nivel ridic at de somaj pe ter mne lung si nivel mare de somaj in general, venituri mici pentru
populatia din zoan, o infrastructura slaba de transport , dependenta fata de activitatile de
agricultura, probleme de mediu cauzate de lipsa unor structuri adecvate pentru colectarea si
depozitarea deseurilor, de un management al resurselor naturale defectuos etc.
In acest context, nevoia principala este de a sprijini tranziţia economică din regiunea de frontieră
catre o societate mai prospera prin promovarea şi sprijinirea dezvoltării sectorului de turism, astfel
stimuland o mai bună dezvoltare a activităţilor turistice şi a iniţiativelor în acest domeniu.
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1.4 Situatia existenta cu privire la dezvoltarea turistică a porturilor dunărene


Romania

Lungimea totala a cailor navigabile:

1,779 km

De importanta internationala:

1,167 km

(≥ AGN class IV):
Principalele cai navigabile

Dunărea ( Danube, 1,559 km)

din interiorul tarii:

Canalul Dunăre–Marea Neagră ( Danube–
Black Sea Canal, 64 km)

(rauri si canale)

Canalul Poarta Albă–Midia- Năvodari
(Poarta Alba–Midia-Navodari Canal, 33
km)

Regiunea Sud-Vest Oltenia din Romania


Judetul Dolj

Porturi: Calafat, Bechet, Cetate, Rast
Infrastructura existenta:
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-

infrastructura de transport - structura de acces catre vecinii de peste Dunare se face
numai prin inter mediul bacurilor/feriboturilor din porturile Bechet si Calafat.

Planuri de dezvoltare porturi Calafat si Bechet:
-

construirea a doua poduri de acces catre partea bulgara, dintre care cel de la Calfat-Vidin
va fi pod mix t (rutier si feroviar), poduri care vor uni orasele port Calafat-Vidin si BechetOreahovo;

-

imbunatatirea infrastructurii de acces la cele doua poduri prin
o construirea a 8,7 km de drum din care 3 km de autostrada cu doua benzi pana la
drumul national Craiova-Calafat si 3,3 km de cale ferata de la capatul podului pana
la calea ferata existenta;
o reabilitarea drumulu i judetean 561 D Giubega-Bailesti-Rast- Rast pe o lungime de
aproximativ 32 km;

-

amenajarea facilitatilor portuare.

Planuri de dezvoltare port Cetate:
-

dezvoltarea portului ca port touristic si cultural la initiativa poetului Mircea Dinescu. Acesta
a investit in dezvoltarea minima a unei structuri portuare si anume: ponton de acostare,
cheu portuar, restaurant si structura de cazare;

-

promovarea turistica a zonei pentru oprirea vaselor de croaziera si delectarea turistilor cu
activitati culturale specifice Olteniei.

Planuri de dezvoltare port Rast:
-

Nota

realiz are port turistic si asigurarea legaturii Lom- Rast printr-un feribot.

Se preconizeaza ca podurile vor avea un impact considerabil asupra regiunii atat din

Romania cat si din Bulgaria, creand aproximativ 1000 de noi locuri de munca, declansand un
boom imobiliar (facilitati care tin de birouri si cazare), o dezvoltare a sectorului imobiliar, crearea
unei cereri constante pentru gastronomie, agrement, turis m, facilitarea deplasarilor si extinderea
activitatilor in regiunile invecinate de o parte si de alta a frontierei.


Judetul Olt
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Porturi: Corabia
Infrastructura existenta:
Infrastructura slab dezvoltata, in port exis ta structuri pentru incarcare-descarcare marfuri vrac si
ambalate, infrastructura de transport este de asemenea slab dezvoltata, in orasul Corabia exista
foarte putine structuri de cazare si alimentatie. (2 silozuri de cereale cu o capacitate de 17000 t,
10 dane, din care 3 functionale, una din ele avand scop turistic)
Planuri de dezvoltare:
-

Infrastructura turistica
o structuri de agrment: agrement nautic, hangar de ambarcatiuni, ponton pentru
agrement, debarcader, si ambarcatiuni specifice turismului de agrement (croaziere,
pescuit etc.)
o structuri de cazare si alimentatie publica-restaurante cu specif ic local
o lipsa puncte/oficii de informare turistice

-

Infrastuctura generala
o drumuri acces catre port, parcari

-

Dezvoltarea punctului de trecere a frontierei Corabia - au fost propuse lucrari de reabilitare
a infrastructurii de trecere a frontierei, achizitionare feribot pentru asigurarea trecerii
frontierei in conditii de siguranta si confort si intr-un timp cat mai scurt. Se preconizeaza ca
acest proiect va avea un impact pozitiv asupra mobilit atii bunurilor si persoanelor intre
localitatile de granita din zona Olt- Pleven, asupra mediului prin ecologizarea zonei,
diminuarea costurilor sociale prin crearea de locuri de munca, cu uramri asupra dezvoltarii
serviciilor si educatiei.

-

Realizarea portului turistic Corabia - crearea structurilor regionale pentru care vor conduce
la o dezvoltare economica, dezvoltare a industriei, serviciilor si turis mului, in special cele
care se adreseaza turismului nautic si de agrement. Rezultatele preconizate sunt
ocuparea fortei de munca, cresterea calitatii serviciilor, integrarea armonioasa in mediul
inconjurator, cresterea atractivitatii zonei Corabia.

-

Infiintarea Bursei de cereale in orasul Corabia - proiectul are la baza infiintarea unei
structuri de afaceri de importanta atat locala cat si regionala, pornind de la lipsa unor astfel
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de structuri la nivel regional si chiar national. Rezultate:crearea de noi locuri de munca,
cresterea rolului economic al orasului Corabia, consolidarea mediului de afaceri in judetul
Olt si in regiunea transfrontaliera Olt- Pleven, intensificare schimburilor comerciale.
-

Crearea

Parcului industrial Corabia - infiintarea unei structuri de afaceri de importanta

locala si regionala pr in care se vor crea noi locuri de munca, cresterea competitivitatii
judetului Olt ca locatie pentru afaceri, atragerea investitiilor in zona, cresterea atractiv itatii
si a potentialului de dezvoltare economica a judetului Olt.



Judetul M ehedinti

Porturi: Svinita, Dubova, Ieselnita, Simian, Orsova, Dr. Tr. Severin, Gruia.
Infrastructura existenta:
-

Orsova si Dr. Tr. Severin
o

-

Infrastructura comerciala si de transport si pentru manevrare de marfuri

Orsova
o

Infrastuctura turistica - terminal de pasageri care indeplineste toate cerintele Uniunii
Europene: separarea fluxului de pasageri, crearea utilitatilor tehnice si a facilitatilor
care sa permita o mai buna procesare a pasagerilor aflati in trafic si reducerea timpilor
de asteptare in momentul efectuarii controlului de frontiera.

Planuri de dezvoltare:
-

Pentru porturile Orsova si Dr. Tr. Severin
o

dezvoltarea pe parte comerciala a porturilor, respectiv pentru cresterea volumului de
marfuri operat, prin construir ea unui ter minal de containere, mai multor magazii
speciale si depozite pentru diferite marfuri ambalate sau vrac

o

moderniz area infrastructurii de transport rutier

o

pentru portul Dr. Tr. Severin se are in vedere construirea unei faleze in prelungirea
actualului port de pasageri pana la piciorul podului lui Traian

-

pentru porturile mai mici, care prezinta potential turistic se are in vedere:
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menţinând diversitat ea cult urală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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o

construir ea unor debarcadere pentru ambarcatiuni care vor avea efecte pozitive si
asupra agroturis mului desfasurat in zona

o

construir ea unor campinguri si constructii usoare cu utilitatile necesare acestui gen de
turism

-

pentru portul Orsova
o

amenajarea unui parc de hidrobiciclete, aici existand si o baza de antrenament a
Federatie i Romane de Canotaj

-

organizarea de excursii, evenimente, concursuri si investirea in promovarea zonei prin
intermediul mass-media, agentiilor de turis m, etc



Bulgaria

Lungimea totala a cailor navigabile: 471 km
De im portanta internationala:

471 km

(≥ AGN class IV):
Principalele cai navigabile

Proiec t finanţat de
U N IUN EA EU R OPEAN A

Dunav (Danube, 471 km)

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă compus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez volt are durabilă,
menţinând diversitat ea cult urală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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din interiorul tarii:
(rauri si canale)

Regiunea Nord Vest si Regiunea Central -Nordica din Bulgaria


Districtul Pleven

Porturi: Baikal, Somovit, Zagrajden, Nikopol
Infrastructura existenta:
-

portul Baikal
o

proprietate privata

o

infrastructura este in constructie

o

in port nu exista activitati de origine turistica

o

in satul Baikal exista numeroase locuri de cazare si de asemenea exista activitati
turistice cum ar fi organizarea de observari astrologice si ornitologice, la care participa
persoane din toata tara

-

portul Zagrajden
o

-

portul Somovit
o

-

dispune de un chei

dispune de un chei si de un loc de ancorare pentru un vas de croaziera

portul Nikopol
o

dispune de diverse facilitati pentru acostarea vaselor de croaziera si a micilor
ambarcatiuni

Planuri de dezvoltare:
-

portul Baikal
o

imbunatatirea infrastructurii din jurul portului

o

construir ea unui camping, montarea unui ponton pentru acces pana la insula Baikal

Proiec t finanţat de
U N IUN EA EU R OPEAN A

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă compus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez volt are durabilă,
menţinând diversitat ea cult urală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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o
-

construir ea unui amplasament pentru barcile de pescuit

portul Zagrajden
o

proiecte de dezvoltare legate de infrastructura


reabilitarea drumului IV 11045- Gigen-Zagrajden-Guliantzi, care este drumul de
legatura cu situl arheologic “ Ulp ia Escus”

-

-



imbunatatirea portului Zagrajden si achizitionarea unei mici ambarcatiuni



construir ea unui ponton



reabilitarea drumului de la satul Zagrajden pana la port

portul Somovit
o

imbunatatirea infrstructurii - reabilitarea drumului Guliantzi-Somovit-Nikopol

o

crearea unei piete in incinta portului Somovit

portul Nikopol
o

dezvoltarea si imbunatatirea infrastructurii in zona portului


elaborarea unui sistem comun de avertizare pentru inundatii pe teritoriul
oraselor Nikopol si Tr. Magurele



centru turistic de informare



impreuna cu Primaria orasului Turnu Magurele se implementeaza un proiect
care are ca obiectiv general studierea potentialului tur istic din ambele zone si
elaborarea Strategiei de Dezvoltare Turistica si a unui Plan de Mar keting



Districtul Montana

Porturi: Lom
Infrastructura existenta:
-

Portul Lom este situat la rascrucea dintre Coridoarele - IV şi VII din reţeaua TINA. Acesta este
un port multifuncţional pentru preluarea de marfuri vrac, in general, precum şi alte încărcături.
Portul Lom este legat la sistemul de transport rutier si ferovior, legaturile feroviare fiind
concepute pentru volume mari de transport .

Proiec t finanţat de
U N IUN EA EU R OPEAN A

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă compus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez volt are durabilă,
menţinând diversitat ea cult urală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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Planuri de dezvoltare:
-

refacerea infrastructurii existente si totodata construir ea unui ter minal de genul Multipurpose –
terminal multimodal, ter minal cereale, vrac, terminal pentru transportul de

marfuri.

Costul preliminar al proiectului este de 36 mil Euro, din care 17 mil Euro sunt finanţate pr intrun împrumut BEI, 3.2 mil Euro de la bugetul de stat pentru servicii de consultanta, 15.8 mil
Euro trebuie să fie asigurati de investitori privati. Proiectul include include si măsuri de
reabilitare a pilonilor, precum si lucrari de dragare a aluviunil or.
Nota

Aceste strategii sunt cuprinse in Planul strategic de dezvoltare a portului Lom 2001-2020,

Programul national pentru dezvoltarea porturilor pentru transport public 2006-2015 si in
Programul Operational Transport 2007-2013.


Districtul Vratsa

Porturi: Oryahovo
Infrastructura existenta:
-

port comercial, fara activitati turistic e

-

infrastructura existenta este specif ica incarcarii si descarcarii de marfuri

Planuri de dezvoltare:
-

concesionarea portului, procedura care este in derulare

-

dezvoltarea infrastructurii portuare, care este cuprinsa in Planul National 2006-2015



Districtul Vidin

Porturi: Vidin
Infrastructura existenta:
-

infrastructura bine dezvoltata si are capacitate mare de tranzit atat pentru marfuri/bunuri
cat si pentru persoane

-

3 chei/debarcadere speciale pentru activitatile de incarcare-descarcare, si 8 macarale,
portul fiind legat de reteaua nationala de transport printr-o cale ferata si o autostrada si are
legatura directa cu Romania prin feriboturi

Planuri de dezvoltare:

Proiec t finanţat de
U N IUN EA EU R OPEAN A

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă compus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez volt are durabilă,
menţinând diversitat ea cult urală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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-

construirea podului Vidin Calafat, si construirea unei gari de marfuri, precum si reabilitarea
garii de calator i de la Vidin

-

construirea unei noi autostrazi cu patru benzi, care va fi legata de soseaua de centura a
Vidinului

Din prezentarile de mai sus, ale porturilor dunarene si ale strategiilor de dezvoltare a acestor
porturi, se poate observa ca atat in ceea ce priveste Romania cat si in ceea ce priveste Bulgaria,
infrastructura existenta este destul de slaba, in ceea ce priveste infrastructura de turis m aceasta
este foarte putin dezvoltata si chiar lipseste in unele porturi dunarene, iar strategiile de dezvoltare
se axeaza cel mai mult pe dezvoltarea infrastructurii de transport, pe dezvoltarea economic a si
mai putin pe dezvoltarea turistica propriuzisa (structuri de cazare si alimentatie, structuri pentru
activitati turisitice de recreere, agrement etc, organizare de festivaluri, targuri si alte evenimente
care sa atraga turisti atat din tara cat si din strainatate in aceste zone).

1.5 Problemele si nevoile principale identificate in dezvoltarea turistică a porturilor
dunărene
Probleme
•

Rate si metode nestandardizate de percepere a taxelor de acostare la ponton, a tarifelor
pentru pasageri, etc. in diferite puncte;

•

Taxele de acostare la ponton sunt in general mult mai mari in Romania decat oriunde in
altă parte pe Dunăre – Bulgaria si Serbia, de exemplu;

•

Lipsa unui punct central sau a unui birou de decontare pentru anuntarea curselor de nave
si de pasageri. Aceasta este procedura standard folosită in Germania, Austria si Ungaria;

•

Calitate slabă a unor pontoane si facilităti de acostare;

•

Calitate slabă a drumurilor de acces spre unele zone speciale de acostare;

•

Neimplementarea unor reglementări de acostare prioritare pentru navele de croazieră – in
regiunea Mehedinti- Vidin pana la Olt- Pleven;

•

Lipsa informatiilor pentru vizitatori si a magazinelor in zonele de acostare – cafenele,
artizanat local, etc;

Proiec t finanţat de
U N IUN EA EU R OPEAN A

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă compus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez volt are durabilă,
menţinând diversitat ea cult urală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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•

Lipsa strategii de dezvoltare a porturilor dunarene;

•

Dezvoltare axata pe transport fluvial de marfuri.

Nevoi


modernizarea si standardizarea procedurilor si facilitătilor de primire;



imbunătăţirea / dezvoltarea / crearea facilităţilor de acostare, de primire în porturi şi a
accesului până la şi de la facilităţile de acostare;



organizarea de intalniri cu principali actori din turis m pentru a stabili solutii pentru
problemele comune referitoare la traficul de croazieră pe Dunăre si turismul dunarean;



dezvoltarea / crearea zonei portuare turistice care sa includa:


birouri de decontare pentru anuntarea curselor de nave si de pasageri către
porturi, operatori etc. si identificarea mijloacelor de expediere a materialelor
promotionale către pasageri;



birouri de informare turistica;



magazine cu artizantat local;



cafenele, restaurante;



alte facilitati (structuri de cazare si alimentatie, structuri pentru activitati tur isitice de
recreere, agrement, banca, etc);



crearea si dezvoltarea de instrumente pentru promovarea turismului dunarean.

2. OBIECTIV ELE PROGRAM ULUI COMUN DE M ARKETING P ENTRU
DEZVOLTAREA TURISM ULUI DUNĂREAN, ÎNCEPÂND DE LA M EHEDINŢI-V IDIN
PÂNĂ LA OLT-PLEV EN
Obiectivul general
Dezvoltarea durabil a economica a regiunii de granit a dintre Romania si Bulgaria pentru a reduce
caracterul sau periferic si a creste initiativele de cooperare transfrontaliera in domeniul turismului.

Proiec t finanţat de
U N IUN EA EU R OPEAN A

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă compus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez volt are durabilă,
menţinând diversitat ea cult urală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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Obiective specifice

 Promovarea si dezvoltarea turis mului dunarean in regiunea transfrontaliera, începând de
la Mehedinţi-Vidin până la Olt- Pleven.

 Investitii pentru dezvoltarea infrastructurii turistic e dunarene in regiunea transfrontaliera,
începând de la Mehedinţi-Vidin până la Olt- Pleven.

Proiec t finanţat de
U N IUN EA EU R OPEAN A

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă compus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez volt are durabilă,
menţinând diversitat ea cult urală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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3. PLAN DE ACTIUNI
Obiective

M asuri

1. Investitii pentru dezvoltarea
infrastructurii

turistice

1.1 Crearea si dezvoltarea

regiunea

porturile de la Dunare din

transfrontaliera,

începând

Dolj, Olt, Mehedinti, Vratsa,

de la Mehedinţi-Vidin până



de celule turistice pe langa

in

dunarene

Actiuni
Modernizarea / dezvoltarea / crearea si
standardizarea procedurilor si facilitătilor de primire;


Imbunătăţirea / dezvoltarea / crearea facilităţilor de
acostare, de primire în porturi şi a accesului până la şi

Montana, Vidin si Pleven

de la facilităţile de acostare;

la Olt- Pleven


Dezvoltarea / crearea zonei portuare turistice care sa
includa:


birouri de decontare pentru anuntarea curselor
de nave si de pasageri către porturi, operatori
etc. si identificarea mijloacelor de expediere a
mater ialelor promotionale către pasageri;



birouri de informare turistica;



magazine cu artizantat local;



cafenele, restaurante;



alte facilitati (structuri de cazare si alimentatie,
structuri pentru activitati turisitice de recreere,
agrement, banca, etc);

Proiec t finanţat de
U N IU N EA EU R OPEAN A

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă c ompus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez voltare dur abilă,
menţinând diversitat ea culturală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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2. Promovarea si dezvoltarea
turismului

dunarean

in

regiunea

transfrontaliera,

2.1 Crearea si dezvoltarea



de instrumente de
promovare a turis mului

începând de la Mehedinţi-

transfrontalier dunarean

Vidin până la Olt-Pleven

pentru promovarea

Infiinţarea de birouri de informare turistică la nivelul
porturilor;



Constituirea unui punct central regional de informare
a operatorilor de croaziere pentru a promova ofertele
de croazieră;

produselor turistice specifice
zonei transfrontaliere vizate



Programe

pentru

dezvoltarea

activităţilor

micilor

meşteşugari în porturile dunărene şi promovarea
tradiţiilor locale;


Programe pentru imbunatatirea produselor turistice cu
specific local;



Programe turistice cu croaziere pe Dunare;



Circuite turistice pentru turistii de pe vasele de
croaziera;



Mater iale publicitare pentru promovarea turismului
dunarean

(promovarea

unor

evenimente

rurale

traditionale, obiective culturale, istorice, arta culinara
locala, etc.) si serviciilor oferite (cazare, masa, circuite
turistice, tipurile de servicii turistice oferite: vanatoare,
pescuit, plimabri cu barca pe Dunare, etc.): pliante,
brosuri, filmulete;


Proiec t finanţat de
U N IU N EA EU R OPEAN A

Crearea unui w ebsite pentru promovarea turismului

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă c ompus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez voltare dur abilă,
menţinând diversitat ea culturală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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dunarean local si regional;


Realizarea de planuri de marketing pentru destinatiile
turistice locale;

2.2 Promovarea iniţiativelor



de parteneriat public-privat
pentru sustinerea si

Atragerea investitorilor prin promovarea potenţialului
turistic din regiunile dunărene;



dezvoltarea turismului

Crearea de facilităţi pentru atragerea IMM-urilor şi
finanţatorilor pentru a investi în turismul dunărean;

transfrontalier dunarean


Semnarea de parteneriate public - private pentru
sustinerea

investitiilor

aferenta

porturile

in

infrastructura

dunarene

transfrontaliera romano-bulgara;

Proiec t finanţat de
U N IU N EA EU R OPEAN A

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă c ompus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez voltare dur abilă,
menţinând diversitat ea culturală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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4. FINANTARE


Romania

Finantator

Program de
finantare

Obiectivul
programului

Solicitanti eligibili

Activ itati eligibile

Valoarea
grantului

Contri
butia
benefi
ciarul
ui

Termen
limita

Informatii
suplimenta
r
e/Websiteul
programul
ui

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Modernizarea
şi dezvoltarea
porturilor
maritime şi
dunărene
(PROGRAMUL
OPERATIONA L
DE
TRANSPORT
AP 2, DMI 2.3)

finanţarea
pregătirii
proiectel or de
investiţii în
infrastruct ura
portuară,
- finanţ area
lucrărilor de
investiţii în
infrastruct ura
portuară şi
super vizarea
acest ora.

Compania Naţională
Admi nistraţia Port urilor
Maritime Constanţa –
CN APMC S.A.
- Compania Naţională
Admi nistraţia Port urilor
Dunării Maritime S.A.
Galaţi – CN APDM S. A.
- Compania Naţională
Admi nistraţia Port urilor
Dunării Fluviale S.A.
Giurgiu – CN APDF S .A.

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Promovarea
transportului
inter-modal
(PROGRAMUL
OPERATIONA L
DE
TRANSPORT
AP 3, DMI 3.1)

Vizează finanţ area
promovării
transportului intermodal prin
dez volt area
terminalelor int ermodale şi/sau a
centrelor l ogistice
de distribuţie şi
transport
combinat
acoperind
infrastruct ura
terminalelor. Se
vor i mplement a
proiecte pentru

Admi nistratori de
infrastructură int ermodală

Proiec t finanţat de
U N IU N EA EU R OPEAN A

Pregătirea proiect elor de
modernizare şi dez voltar e
a infrastr ucturii portuare
- Supervizarea proiect elor
de modernizar e şi
dez volt are a infras tructurii
portuare
- Lucrări de construcţie şi
modernizare a
infrastruct urii portuare
- Asistenţ ă t ehnică pentru
implementarea proiectelor
de modernizar e şi
dez volt are a
porturilor (altel e decât cele
pentru pregătirea si
super vizarea pr oiectelor)
Pregătirea proiect elor de
construcţi e sau
modernizare a
infrastruct urii inter-modale,
- Supervizarea proiect elor
de c onstruc ţie sau
modernizare a
infrastruct urii inter-modale,
- Lucrări de construcţie şi
modernizare a
infrastruct urii inter-modale,
- Asistenţ ă t ehnică pentru
implementarea proiectelor
de infrastruct ură int ermodală ( altele
decât cele pentru

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă c ompus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez voltare dur abilă,
menţinând diversitat ea culturală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.

100% din
valoarea
costului
eligibil al
proiectul ui

-

Cerere
deschis ă
de
proiecte
cu
depunere
continuă
- Cerere
deschis ă
de
proiecte
cu termen

Ministerul
Transport urilor
www.mt .ro

100% din
valoarea
costului
eligibil al
proiectul ui

-

Cerere
deschis ă
de
proiecte
cu
depunere
continuă
- Cerere
deschis ă
de
proiecte
cu termen

Ministerul
Transport urilor
www.mt .ro

GU VER N U L
R OMAN IEI

23

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Îmbunătăţirea
siguranţei
traficului pe
toate modurile
de transport
(PROGRAMUL
OPERATIONA L
DE
TRANSPORT
AP 3, DMI 3.2)

Uniunea
Europeana
si Guvernul
Romaniei

Crearea,
dez volt area,
modernizarea
infrastruct urii de
turism pentru
val orificarea
resurselor
nat urale si
cresterea calitatii
serviciilor
turistice
(PROGRAMUL
OPERAT IONAL
REGIONAL, AP
5,

Proiec t finanţat de
U N IU N EA EU R OPEAN A

facilitarea
transfer ului modal
de mărf uri, în
special de pe
modul ruti er pe
modul f eroviar cu
respect area
principiului comodalităţii
prezentat în
versiunea revizuit ă
a Cărţii Albe a
Transport urilor a
Comisiei
Europene.
• îmbunătăţirea
Sistemului de
Infor mare privi nd
Managementul
Traficului de
Nave (VTMIS)
• Ro RIS – ser vicii
de informare
fluvi ală pe căile
navigabile din
România

Valorificarea
resurselor
nat urale in scop
turistic;
Diversificarea
serviciilor
turistice;
Imbunatatirea
calitatii
serviciilor de
cazare;
Crearea /
extinderea
structurilor de
agrement t uristic,

pregătirea si s upervizar ea
proiectel or)

Autorit atea Navală
Română (ANR)
- Compania Naţională
de A dministrare a
Canalel or Navigabile
(CN ACN S.A.)

Autorit ati ale
administratiei
publice locale;
Parteneriat e intre
aut oritati
ale admi nistratiei publice
locale;
Asociatii de Dez voltare
Intercomunitar a;
IMM-uri din domeniul
turismului si/ sau
activit ati
conexe;
Parteneriat e intre
aut oritati

Pregătirea proiect elor de
siguranţă a trafic ului
- Supervizarea proiect elor
de siguranţă a trafic ului
- Lucrări de construcţii şi
modernizare a
infrastruct urii destinate
siguranţei trafic ului şi
instalării
echipament elor/sistemel or
de siguranţă a trafic ului
- Modernizarea siguranţ ei
traficului î n transporturi
- Asistenţ ă t ehnică pentru
implementarea proiectelor
de siguranţă a trafic ului
(altele decât
cele pentr u pregătirea şi
super vizarea pr oiectelor)
Amenaj area obiec tivelor
turistice natural e cu
pot ential turistic
_ Val orificarea
pot ential ului t uristic
montan
_ Dez volt area turismului
balnear
_ Modernizarea si
extinderea struct urilor de
cazare
precum si a utilitatilor
conexe
_ Crearea, reabilitarea si
extinderea infrastruc turii

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă c ompus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez voltare dur abilă,
menţinând diversitat ea culturală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.

100% din
valoarea
costului
eligibil al
proiectul ui

-

Cerere
deschis ă
de
proiecte
cu
depunere
continuă

Ministerul
Transport urilor
www.mt .ro

Valoar ea
total a a
proiectul ui:
minim
700.000 lei
si maxi m
85. 000.000
lei
Pentr u
structuri de
cazare:
minim
700.000 si
maxi m
17. 000.000

APL,
ADI –
minim
50%
Intreprin
deri
mijlocii –
minim
40%
Intreprin
deri
mici si
microintr
epri
nderi si

Cerere
deschis a
de
proiecte
cu
depunere
continua

Agentiile
pentru
Dezvoltare
Regionala
www.adrc ent
ru.ro
www.infor egi
o.ro
www.mdlpl.r
o
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DMI 5.2)

in
scopul cresterii
numarului turistilor
si a
durat ei sejurul ui.

ale admi nistratiei publice
locale si ONG-uri din
domeni ul turismului si/
sau
activit ati conexe.

de agrement, i nclusi v a
utilitatilor af erente
POR va fi nanta obi ectivele
cu potential t uristic care
sunt i ncluse i n loc alitatile
din medi ul urban,
localitatile
din medi ul rural in c are
sunt i mplement ate
proiecte cu
o valoare mai mare de
1.500. 000 euro, st atiunile
balneare si balneoclimatice (indiferent daca
sunt
localizate in mediul rural

lei

APL
cu buget
mai
mic de
10 mil
Euro si
mai
putin de
5000 de
locuitori
–
minim
30%

Valoar ea
total a a
proiectul ui:
Categoria a
- intre
1.700. 000 lei
si
90. 000.000
lei
Categoria b
- intre
1.700. 000 lei
si
85. 000.000
lei
Categoria c
intre
350.000 lei
si 3.500. 000
lei.

Minim
2%
In caz ul
investitiil
or in
structuri
de
sprijinire
a
afac erilo
r–
minim
50%

sau urban).
Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Sprijinirea
dez volt arii
durabile a
oraselor – poli
urbani de
crestere/ Planuri
integrate de
dez volt are
urbana/
Subdomeniul:
Centre Urbane
(PROGRAMUL
OPERAT IONAL
REGIONAL, AP
1,
DMI 1.1)

Proiec t finanţat de
U N IU N EA EU R OPEAN A

Cresterea calitatii
vietii si crearea de
noi loc uri de
munca, prin
reabilitarea
infrastruct urii
urbane,
imbunat atirea
serviciilor urbane,
inclusiv a
serviciilor sociale,
precum si prin
dez volt area
structurilor de
sprijinire a
afac erilor si a
antreprenoriatului.

Centre urbane orase/ municipii cu pest e
10. 000 de locuit ori,
altele decât polii de
crestere si polii de
dez volt are urbana.
Unitatile administrati vteritoriale (AP L) din
mediul urban pot
depune cereri de
finantare pentru un
proiect din c adrul
Planul ui int egrat,
indivi dual sau in
parteneriat c u judet ul pe
teritoriul administr ati v al
caruia es te l ocalizat
orasul/ municipiul
respecti v.
De asemenea, s unt
eligibile Asociatiile de
Dezvoltare
Intercomunitar a care au
in componenta unitat ea
administrati v-teritoriala
din medi ul urban pe
teritoriul careia se afla
zona de acti une urbana
identific ata i n pl anul
integrat.

In cadrul ac estei A xe
prioritare se vor finant a, pe
baza unor planuri int egrate
de dez volt are, proiect e
promovat e de c entrel e
urbane reprezentate de
orase/ municipii cu pest e
10. 000 locuit ori, alt ele
decât polii de cres tere si
polii de dez voltare urbana.
Proiectel e indi vidual e,
incluse in planurile
integrate de dez voltare
urbana trebui e sa s e
incadrez e in urmatoarele
categorii de operatiuni si
activit ati eligibile:
a) reabilitarea
infrastruct urii urbane si
imbunat atirea ser viciilor
urbane, i nclusi v transport ul
urban:
infrastruct ura
publica urbana
transport si
mobilitatea populatiei
patrimoniu
cultural mondial
(UNESCO), national si

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă c ompus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez voltare dur abilă,
menţinând diversitat ea culturală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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Agentiile
pentru
Dezvoltare
Regionala
www.adrc entru
.ro
www.infor egio.r
o
www.mdlpl.ro
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local, di n medi ul urban
b) dez voltarea durabila a
mediului de afac eri;
c) reabilitarea
infrastruct urii sociale.
Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Dezvoltarea si
consolidarea
turismului intern
prin sprijinirea
promovarii
produs elor
specifice si a
activit atilor de
mar keti ng
specifice
(PROGRAMUL
OPERAT IONAL
REGIONAL, AP
5,
DMI 5.3,
Operatiunea 2)

Promovarea
pot ential ului
turistic românesc
prin imbunatatirea
imaginii de tara,
cu scopul de a
promova R omânia
in strainatate si de
a creste
atracti vitat ea sa
pentru t urism si
afac eri

Unitati admi nistrati v
teritoriale (A utoritati ale
administratiei publice
locale)
Organizatii nonguvernamentale
Parteneriat e intre
aut oritati al e
administratiei publice
locale
Parteneriat e intre
aut oritati al e
administratiei publice
locale si organizatii nonguvernamentale
Parteneriat e intre doua
sau mai mult e
organizatii nonguvernamentale

Uniunea
Europeana si
Guvernul
Romaniei

Crearea
Centrelor
Nationale de
Infor mare si
Promovare
Turistica

Crearea Centrelor
Nationale de
Infor mare si
Promovare
Turistica (CNIPT)
in scopul crest erii

Unitati admi nistrati v
teritoriale (A utoritati ale
administratiei publice
locale)
Pentr u prima cer ere
deschis a de proi ecte in

Proiec t finanţat de
U N IU N EA EU R OPEAN A

mar keti ng prin
internet si prin alte
mijloace electr onice
(CD/DVD) precum si alte
activit ati de promovare online;
participarea la
târguri si alte expozitii de
turism in tara;
organizare de
eveni mente si misiuni cu
rol in cresterea circulati ei
turistice in România s au
cu impact i n crest erea
not orietatii României ca
destinatie turistica, i n tara;
activit ati de
mar keti ng direct, de tipul:
distributie flut urasi
publicitari, scrisori
personalizate (in cutii
post ale, z one de trafic
intens , la domiciliu/sedi u
pe liste de destinatari);
activit ati de
promovare prin int ermediul
post urilor de t eleviziune;
actiuni generale
de publicitate si recl ama a
destinatiilor turistice
românesti si a pr odus elor
turistice românesti.
construirea/ modernizarea/
consolidarea/ exti nderea
cladirilor in care vor
functi ona/functioneaza
Centrele N ationale de
Infor mare si Promovare

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă c ompus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez voltare dur abilă,
menţinând diversitat ea culturală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.

Valoar ea
proiectul ui:
170.000 –
1.000. 000
Lei

2%

16
ianuarie
2009

Ministerul
pentru IMM-uri,
Comert, Turism
si Profesii
liberale
www.mt urism.r
o

Valoar ea
proiectul ui:
170.000 –
1.000. 000
Lei

2%

1
octombrie
2009

Ministerul
pentru IMM-uri,
Comert, Turism
si Profesii
liberale
www.mt urism.r
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(CNIPT) si
dot area acest ora
(PROGRAMUL
OPERAT IONAL
REGIONAL, AP
5,
DMI 5.3,
Operatiunea 3)



numarului turistilor

cadrul ac est ei
operatiuni, solicitantii
eligibili sunt numai
aut oritatile administratiei
publice locale: Consiliul
Local Sighisoara,
Consiliul General al
Municipiului B ucuresti si
consiliile judetene din
Suceava, Tulcea, Arad,
Constanta, V âlcea, Cluj,
Maramures , Bihor.

Turistica;
achizitionarea de
echipament e si soft ware,
pentru dotarea Centrelor
Nationale de I nfor mare si
Promovare Turistica;
crearea bazelor de date cu
informatii turistice,
neces are Centrelor
Nationale de I nfor mare si
Promovare Turistica.

o

Objective of

Eligible applicants

Eligible activ ities

Grant
value

Contri
bution
of the
benefi
ciary

Deadlin
e

Additional
information
/website of
the
program

148 municipalities, loc al,
regional and nati onal
tourist organiz ations,
public authorities,
managing cultural sights
with national and global
import ance

- Creation of nat ural,
cultural and historical
attractions – recovery,
preser vati on, exhi bition,
equipping, introducing of
techniques for
interpret ation and
animation]
- Development of t he
additi onal i nfrastruc ture,
connected with the t ourist
attractions
- Rehabilitation and
renovation
of mount ain huts – public
propert y, shelters, etc.,
- Construction of s mall
technical infras tructure in
the venue of t he
attractions

Maximum
sum of the
grants
141 215
621

0%

Not
open

www.bgregio.e
u

Bulgaria

Financing

Program

authority(

the program

es)

European
Union and the
Government
of B ulgaria

Operati onal
Program
“Regional
Development”,
Bulgaria
Operati on 3.1 –
Improvement of
the tourist
attractions and
the c onnect ed
infrastruct ure;

Proiec t finanţat de
U N IU N EA EU R OPEAN A

The specific
objecti ve is
devel opment of
integrated and
specific t ourist
produc ts based on
competiti ve and
most popul ar
attractions,
contributing for t he
diversification and
the territorial
distribution of the
tourism

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă c ompus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez voltare dur abilă,
menţinând diversitat ea culturală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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- Additional small-sized
not i nfrastruct ure acti vities
- Training of t he personnel
for expl oitation of t he
attractions and the
facilities.
European
Union and the
Government
of B ulgaria

Operati on 3.2
Development of
the regional
tourist pr oduc t
and marketing of
the desti nati ons

Proiec t finanţat de
U N IU N EA EU R OPEAN A

Increasing the
number of the
visitors and the
duration of their
stay, i mprovement
of t he s eas onal
and territorial
distribution in the
tourism i n t he
different regions
and territories,
based on
integrated
management of
the desti nati ons
and use of
different t ools,
techniques and
syst ems , provi ding
effec tive t ourist
information and
mar keti ng.

264 municipalities,
regional, loc al, national
and tourist organizati ons

-Activities, supporti ng the
devel opment of t he
regional products and
mar ket inf ormation li ke
invent ory and assess ment
of t he t ourist s ources,
tools and ser vices,
regional surveys, regional
strategies, etc.;
-advertisement acti vities
as preparation and
dissemi nation of
informational and
advertising mat erials for
the region and its tourist
produc ts, participation i n
regional, national and
international tourist fairs,
visits, etc.
- Organizatiob of events
with r egional and national
scope and i mpac t as
festi vals, s port
competitions, fol klore
activiti es, etc.
- Introduction of new
technologies and
informational s yst ems wit h
purpos e i mprovement of
the i nfor mation s ervicing
as creati on, reconstruction
or renovation of tourist
information centers, emar keti ng, tourist data
base, based on IT
technologies, etc.
- Activities for creation of
regional identit y,
standards for t ourist
services , ec ological
standards, etc,
- Support f or acti vities for

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă c ompus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez voltare dur abilă,
menţinând diversitat ea culturală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.

29524425

0

Not open

www.bgregio.e
u
www.mrrb.gov
ernment .bg
www.eufunds. b
g
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public awareness and
information ser vice for t he
local business and
communities
- Support of t he
organizations and
net wor ks, bas ed on the
partnerships, i ncludi ng
activiti es f or capacit y
building of the t ourist
associati ons;
European
Union and the

Operati on 3.3
National tourist
mar keti ng

Government
of B ulgaria

Proiec t finanţat de
U N IU N EA EU R OPEAN A

Increasing of t he
effec tiveness and
the i mpact of t he
national mar keting
activiti es,
mar keti ng
information and
transparency
aiming at helping
diversification of
the tourist
produc ts and
mar kets and t he
sustainable
devel opment of
the touris m

National Tourist Agenc y

- Preparation of middleterms and long-ter ms
strategies and
devel opment pr ograms
and tourist marketing
- Advertising acti vities as
prepar ation and
dissemi nation of
promotional and
informational mat erials at
national level, media ad,
participati on i n
international tourist fairs,
organization of national
tourist f airs, visits,etc.
- Marketi ng researches at
national and int ernational
level;
- Monitoring of the
effec tiveness of the
mar keti ng acti vities
- Introduction of
information tec hnologies
and networ ks for
information
- Activities for public
informing
- Creation and introduction
of national syst ems for
certifyi ng of t he qualit yof
the tourist s ervic es, etc.

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă c ompus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez voltare dur abilă,
menţinând diversitat ea culturală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.

32714044

0

Not open

www.bgregio.e
u
www.mrrb.gov
ernment .bg
www.eufunds. b
g
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5.

PROMOV AREA

P ROGRAM ULUI

COM UN

DE

M ARKETING

P ENTRU

DEZVOLTAREA TURISM ULUI DUNĂREAN
Promovarea Programului comun de marketing pentru dezvoltarea turismului dunărean,
începând de la Mehedinţi-Vidin până la Olt-Pleven, se va face in cadrul Conferintei
transfrontaliere dunarene in domeniul turistic, eveniment ce va fi organizat in cadrul
proiectului proiectului „Dezvoltarea porturilor turistice dunarene, începând de la Mehedinţi-Vidin,
până la Olt- Pleven”, derulat in alnul 2008 de Consiliul Local al Întreprinderilor Mici şi Mijlocii
Craiova în parteneriat cu Asociaţia Primăriilor Dunărene din Pleven si finantat prin Programului
Phare CBC 2005 Rom ânia-Bulgaria, Prioritatea 2 - Dezvoltare economică.
In cadrul Conferintei se va semna un Protocol de parteneriat pentru sustinerea si promovarea
obiectivelor Programului comun de marketing pentru dezvoltarea turismului dunărean, începând
de la Mehedinţi-Vidin până la Olt-Pleven. Protocolul de parteneriat va fi semnat de initiator ii
Programului de marketing, de reprezentantii autoritatilor publice locale relevante din regiunea
transfrontaliera vizata, precum si de reprezentantii autoritatilor publice regionale/nationale din
turism.
Conferinta se va desfasura la Craiova in luna noiembrie 2008 si va avea ca invitati autorităţi
publice locale şi centrale, organizaţii reprezentative ale mediulu i de afaceri, ONG-uri, IMM-uri,
alte organizaţii relevante pentru dezvoltarea turis mului în regiunea transfrontalieră românobulgară vizata de proiect, precum si reprezentanţi ai A mbasadelor din România şi Bulgaria
pentru a promova acţiunile de marketing dezvoltate în cadrul proiectului în ţările pe care le
reprezintă.
De asemenea, promovarea Programului comun de marketing se va face si prin inter mediul
Agentiilor de Dezvoltare Regionala pentru ca obiectivele acestuia sa poata fi incluse in
Strategiile si planurile de dezvoltare, locale si regionale, din regiunea transfrontaliera vizata de
proiectul mentionat mai sus.

Proiec t finanţat de
U N IUN EA EU R OPEAN A

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă compus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez volt are durabilă,
menţinând diversitat ea cult urală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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6. ANEX E
6.1 Scurta descriere a Dunarii
De la izvoarele sale din Padurea Neagra si pana unde se varsa in Marea Neagra, cel de-al
doilea fluviu ca marime al Europei parcurge o distanta de 2888 km. Inca din antichitate Dunarea
a exercitat o atractie aproape magica asupra omului. De-a lungul malurilor sale au fost
descoperite urme ale asezarilor umane din antichitate: Venus din Willendorf a fost descoperita
in valea Wachau din Austria iar in apropiere de Belgrad, la Carasija a fost descoperita o
statueta, acestea fiind cele mai vechi reprezentari ale omului sub forma de sculpturi.
Dunarea este un fluviu cu adevarat regal, un fluviu European pr in excelenta. In drumul ei, de la
vest la est, ea traverseaza 10 tari si este o punte de legatura intre popoare, religii si culturi atat
de diverse, ea reusind insa sa le uneasca intr-un tot unitar armonios.
Malurile Dunarii sunt presarate la tot pasul cu monumente care fac dovada unei istorii bogate:
castele marete, manastiri grandioase si palate somptuase.
Peisajul variat care se regasete de-a lungul Dunarii este uneori bland si prietenos, alteori
aproape mistic dar fara indoiala este intotdeauna materia l de inspiratie pentru legende si mituri.
Calatorii se vor intalni cu trecutul maret al fluviului pe tot parcursul acestuia, insa Dunarea este
de asemenea si o artera moderna de comunicare. Este navigabila pe 2415 km adica pe
aproape toata lungimea sa, iar canalul Main-Dunare face legatura intre Marea Neagra si Marea
Nordului.
Dunarea a fost si este una dintre cele mai importante rute fluviale comerciale: face parte din
Coridorul VII al Uniunii Europene care traverseaza continentul.
Navigarea pe Dunare a devenit din ce in ce mai populara si in randul turistilor, ceea ce nu este
de mirare tinand cont ca o croaziera pe marele fluviu este o experienta unica si de neuitat. In
prezent peste 113 transatlantice strabat Dunarea, intre Passau si Budapesta ajungand chiar si
in Delta.
Indiferent de modalitatea de calatorie: pe sosea, pe calea ferata, cu bicicleta sau la bordul unui
transatlantic luxos, nimeni nu poate rezista tentatiei acestei “ Regine a fluviilor” si armoniei pe
care o ofera fluviul si decorul intalnit pe tot parcursul lui.

Proiec t finanţat de
U N IUN EA EU R OPEAN A

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă compus ă din 27
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50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez volt are durabilă,
menţinând diversitat ea cult urală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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Dunărea parcurge 10 ţări, dupa cum ur meaza:


România (29.9%)



Ungaria (11.7%)



Austria (10.2%)



Serbia (10.3%)



Ger mania (7.5%)



Slovacia (5.8%)



Bulgaria (5.2%)



Republica Moldova (0.29%)



Croaţia (4.5%)



Ucraina (3.8%)

Proiec t finanţat de
U N IUN EA EU R OPEAN A

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă compus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez volt are durabilă,
menţinând diversitat ea cult urală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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6.2 Fise porturi din Romania



Port Dr Tr Severin



Port Orsova



Port Calafat

6.3 Fise porturi din Bulgaria



Port Vidin



Port Oryahovo



Port Lom



Port Somovit

Proiec t finanţat de
U N IUN EA EU R OPEAN A

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă compus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez volt are durabilă,
menţinând diversitat ea cult urală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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6.4 Exemple de porturi din alte tari europene


GERM ANIA

Lungimea totala a cailor navigabile:

7,354 km

De im portanta internationala:

5,224 km

(≥ AGN class IV):
Principalele cai navigabile din

Rhein (Rhine, 695 km)

interiorul tarii: (rauri si canale ):

Elbe (607 km)
Main (387 km)
Weser (346 km)
Donau (Danube, 203 km)
Mitellandkanal ( Midland Canal, 321 km)
Main-Donau-Kanal ( Main- Danube Canal, 171 km)
Dortmund- Ems-Kanal (Dortmund- Ems Canal, 224 km)



Proiec t finanţat de
U N IUN EA EU R OPEAN A

Fisa port Passau

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă compus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez volt are durabilă,
menţinând diversitat ea cult urală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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AUS TRIA

Lungimea totala a cailor navigabile: 351 km
De im portanta internationala:

351 km

(≥ AGN class IV):
Principalele cai navigabile

Donau ( Danube, 351 km)

din interiorul tarii: (rauri si canale):



Proiec t finanţat de
U N IUN EA EU R OPEAN A

Fisa port Viena

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă compus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez volt are durabilă,
menţinând diversitat ea cult urală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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SLOVACIA

Lungimea totala a cailor navigabile:

247 km

De im portanta internationala:

247 km

(≥ AGN class IV):
Principalele cai navigabile din interiorul tarii:

Dunaj (Danube, 169 km - including

(rauri si canale):

Gabčíkovo bypass canal)
Váh (79 km)



Proiec t finanţat de
U N IUN EA EU R OPEAN A

Fisa port Bratislava

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă compus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez volt are durabilă,
menţinând diversitat ea cult urală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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UNGARIA

Lungimea totala a cailor navigabile: 1,368 km
De importanta internationala:

530 km

(≥ AGN class IV):
Principalele cai navigabile
din interiorul tarii: (rauri si canale):

Duna ( Danube, 419 km)
Tisza (525 km)
Dráva (128 km)
Bodrog (51 km)
Körös (124 km)
Sió-csatorna (Sió Canal, 121 km temporary)



Fisa port Budapesta

Proiec t finanţat de
U N IUN EA EU R OPEAN A

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă compus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez volt are durabilă,
menţinând diversitat ea cult urală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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CROATIA

Lungimea totala a cailor navigabile: 804 km
De im portanta internationala:

287 km

(≥ AGN class IV):
Principalele cai navigabile

Dunav (Danube, 138 km)

din interiorul tarii: (rauri si canale): Sava (448 km)
Drava (198 km)
Kupa (6 km)



Fisa port Vukovar

Proiec t finanţat de
U N IUN EA EU R OPEAN A

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă compus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez volt are durabilă,
menţinând diversitat ea cult urală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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SERBIA

Lungimea totala a cailor navigabile:

1,622 km

De im portanta internationala:

997 km

(≥ AGN class IV):
Principalele cai navigabile din

Dunav (Danube, 587 km)

interiorul tarii: (rauri si canale):

Tisa (Tisza, 164 km)
Sava (207 km)
Hidrosistem Dunav-Tisa-Dunav (Dunav-Tisa-Dunav
Hydrosystem, 664 km)



Fisa Port Belgrad

Proiec t finanţat de
U N IUN EA EU R OPEAN A

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă compus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez volt are durabilă,
menţinând diversitat ea cult urală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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6.5 Model celula turistica

Proiec t finanţat de
U N IUN EA EU R OPEAN A

Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă compus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez volt are durabilă,
menţinând diversitat ea cult urală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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Uniunea Europeană reprezint ă o entit ate politică, s ocială şi ec onomic ă compus ă din 27
ţări. Stat ele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a durat
50 de ani, s ă construiasc ă o zonă de stabilitat e, democraţie şi dez volt are durabilă,
menţinând diversitat ea cult urală, t oleranţa şi libert ăţile indi vidual e. Uniunea Europeană îşi
propune să î mpărtăş easc ă realizările şi valorile sal e cu ţările şi popoarele de dinc olo de
graniţele ei.
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