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Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud- Est implementeaza, in calitate de partener, proiectul 

„Retea pentru mobilitate sustenabila de-a lungul Dunarii – Transdanube Pearls", coordonat de catre 

Agentia de Mediu din Austria si finantat in cadrul Programului Transnational Dunarea 2014-2020, 

Axa Prioritara 3 „Conectivitate in Regiunea Dunarii”, Obiectivul Strategic 3.1 „Sprijinirea sistemelor de 

transport ecologice si sigure si a accesibilitatii egale in zonele rurale si urbane”. 

In cadrul proiectului, sunt prevazute activitati de identificare si promovare a politicilor de mobilitate 

sustenabila catre si in interiorul destinatiilor turistice situate de-a lungul Dunarii, in special in Delta 

Dunarii, facilitand cooperarea dintre actorii-cheie relevanti din sectorul mobilitatii și al turismului de 

diferite niveluri, sprijinind implementarea de standarde comune si infiintarea unor structuri adecvate 

care vor asigura functionarea retelei dupa finalizarea proiectului. 

In datele de  22 noiembrie, 7 decembrie si 14 decembrie 2017, ADR SE a organizat o sesiune de 

instruire cu tema „Dezvoltarea capacitatii de management  a mobilităţii sustenabile in Delta Dunării”. 

La sesiunea de instruire au participat reprezentanti ai autoritatilor publice locale, precum si ai altor 

actori cheie relevanti din domeniile transport public si turism. 

In cadrul sesiunii de instruire in managementul mobilitatii, au fost abordate urmatoarele tematici:   

- rolul actorilor locali si regionali din sectoarele turism si  transport in implementarea cu succes a 

activitatilor priectului si in promovarea mobilitatii sustenabile in Delta Dunării; 

- bazele managementului mobilitatii; 

 - masuri de management in domeniul mobilitati; 

 - Planul de Mobilitate Urbana; 

 - conceptul de Plan Regional de Mobilitate Sustenabila in Turism si etapele elaborarii acestuia;     

- modalitati de selectare a unor măsurilor adecvate de mobilitate în Delta Dunării; 

  - conceptul de Centru Regional de Mobilitate; 

 - principalii actori locali implicati in managementul mobilitatii si responsabilitatile acestora; 

 

 - atributiile expertului in mobilitate in cadrul unui Centrul Regional de Mobilitate sau in hoteluri. 

 

La finalul sesiunii, s-au acordat tuturor participantilor certificate de instruire in domeniul 

managementului mobilitatii. 

Pentru mai multe informatii, va rugam sa accesati: 

www.interreg-danube.eu/about-dtp/programme-priorities 

www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls 

http://www.interreg-danube.eu/about-dtp/programme-priorities
http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/transdanube-pearls

