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Promovarea mobilității sustenabile de-a lungul Dunării  

Tulcea, 31 iulie 2018 

 

Participanți din nouă țări situate de-a lungul Dunării au discutat despre 

potențialul Regiunii Dunării și oportunitățile de promovare a mobilitatii 

sustenabile în domeniul turismului, la  Conferința intermediara organizata in 

cadrul proiectului Transdanube.Pearls 

Peste 100 de reprezentanți din sectorul mobilitatii sustenabile în turismul din 

Regiunea Dunării au participat la conferința intermediară a proiectului 

Transdanube.Pearls, organizata în Neu-Ulm (Germania) in data de 11 iulie 2018.  

Obiectivul conferintei a constat in prezentarea viitoarelor servicii sustenabile de 

mobilitate în domeniul turismului și a beneficiilor care vor rezulta din cooperare si 

crearea de rețelele transnaționale.  

Evenimentul a fost găzduit de Biroul Dunării din Ulm/Neu-Ulm și a fost organizat în 

cooperare cu Ministerul de Transport din Regiunea Baden-Württemberg. Conferința a 

fost organizată in timpul Festivalului Internațional Dunărea în Ulm/Neu-Ulm. 

“Mobilitatea fără mașini crează numai învingători: climata, oamenii și economiile locale”, a 

subliniat, la inceputul conferintei, Dr. Roger Sonderegger, lector la Universitatea din Lucerne 

(Elveția). Mobilitatea sustenabilă este principala tema abordata in cadrul proiectului 

Transdanube.Pearls, care are ca scop implementarea unei rețele de destinații turistice 

denumite “Perle”, care promoveaza mobilitatea sustenabilă în domeniul turismului. Această 

rețea va oferi vizitatorilor posibilitatea de a călători ușor către, de-a lungul și între destinații 

dunarene, prin utilizarea de mijloace de transport sustenabile, precum trenul, autobuzul, 

bicicleta și ambarcatiunile. Scopul final este acela de a reduce gradul de utilizare a mașinilor 

private. 

In prima parte a conferinței, au fost prezentate soluții inovative și oferte de mobilitate 

sustenabila in domeniul turismului, precum stațiile de mobilitate din localitatea Offenburg  

din Germania, care incorporeaza diferite servicii de mobilitate într-o singură locație (de ex. 

inchirierea de biciclete si sisteme de car-sharing amplasate in statiile de transport public) și, 

ca urmare, garantează pasagerilor o trecere convenabilă de la un mijloc de transport la altul.  
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De asemenea, in cadrul prezentarii Centrului de mobilitate turistică din localitatea Kärnten 

(Austria), s-a pus accent pe exemple de bune practici privind dezvoltarea si implementarea 

de oferte de servicii sustenabile din punct de vedere al mobilitatii, atractive pentru turiștii 

care nu călătoresc cu mașina.  

Parteneri regionali și internaționali au avut oportunitatea de a prezenta servicii noi de 

mobilitate și informare de-a lungul Dunării, precum sisteme de închiriere pentru biciclete, 

centre de informare în mobilitate și sisteme de transport flexibile.  

Importanța și beneficiile rețelelor transnaționale, inclusiv prezentarea rețelelor existente 

precum “Perlele Alpine” si “Parcurile Dunării – Rețeaua de zone protejate a Dunării”, au fost 

abordate in cea de-a doua parte a conferinței.  

De asemenea, a fost creat un grup de lucru cu factori de decizie internaționali din Germania, 

Austria și Serbia si cu reprezentanti din sectoarele turism și mobilitate, care au concluzionat 

ca sunt necesare actiuni comune pentru a ajunge la implementarea mobilitatii sustenabile în 

turismul de-a lungul regiunii Dunării. 

Dupa conferinta, 40 de parteneri din cadrul proiectului și reprezentanți ai organizațiilor din 

turism au participat la un seminar cu durata de 2 zile, care a creat premisele infiintarii rețelei 

transnaționale de “Perle” de-a lungul Dunarii – Danube Pearls, dedicate mobilității 

sustenabile în turism. 
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