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COMUNICAT DE PRESA 

Octombrie 2018, Tulcea  

Agentia pentru Dezvoltare Regională 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 şi 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 perioada 1 – 4 octombrie, ADR SE a organizat urmatoarele activitati: 

- 1 octombrie – 3 octombrie 2018: vizita de studiu in Delta  Dunării, pe traseul Tulcea – Crisan – Mila 23 

– Sulina – Sfantu Gheorghe – Tulcea;  

- 3 octombrie – 4 octombrie 2018: cea de-a 6-a intalnire transnationala a partenerilor proiectului 

Transdanube.Pearls, organizata la Sfântu Gheorghe. 

 

In cadrul vizitei de studiu în Delta Dunării, participantii au putut constata diferite forme de mobilitate 

sustenabila in Delta Dunarii, atat in timpul vizitei pe teren, cat si din prezentarile actorilor-cheie locali.   

 

In data de 1 octombrie 2018, au fost prezentate proiectele comunei Crisan pentru imbunatatirea infrastructurii 

de mediu si de turism, precum si stadiul dezvoltarii Planului de Mobilitate in Delta Dunarii elaborat de ADI ITI 

Delta Dunarii. De asemenea, au fost prezentate traseele de ciclism si serviciile de mobilitate sustenabila 

(biciclete, caiace, canotci si barci cu vasle) existente in Delta cu.  

Reprezentantii partenerilor strategici asociati, respectiv ai Consiliului Judetean Tulcea si ai Asociatiei de Turism 

Durabil din Rep. Moldova, au prezentat importanta mobilitatii sustenabile in turismul din Regiunea Dunarii.  

 

In data de 2 octombrie 2018, vizita de studiu a continuat in orasul Sulina. Participantii au putut vedea 

diversitatea de oferte de mobilitate oferite de intreprinzatorii locali, atat pentru cursele regulate cu transportul 

public, cat si ale altor furnizori de transport flexibil pe apa, oferite localnicilor si turistilor. 

De asemenea, a fost vizitat Centrul de Informare si de Educatie Ecologica al ARBDD, din Sulina. Au fost 

prezentate: istoricul orasului Sulina, strategia de mobilitate sustenabila in domeniul turismului in Delta Dunarii, 

mestesugul constructiei barcilor din lemn si importanta continuarii traditiei locale de a construi lotci si canotci 

cu vasle. 

A fost prezentat proiectul DANUBEparksCONNECTED si sinergia acestuia cu proiectul TRANSDANUBE.PEARLS. 

 

In cadrul celei de-a sasea întâlniri a partenerilor proiectului, organizata in localitatea Sfantu Gheorghe, s-au 

discutat aspecte importante privind realizarea reţelei de „Perle” in domeniul mobilitatii, de-a lungul Dunării.  

 

ADR SE, in calitate de partener in proiect, a prezentat Studiul de fezabilitate „Amenajarea pistei de cicloturism 

in comuna Sfantu Gheorghe din Delta Dunarii”, ca rezultat al proiectului. 

 

De asemenea, echipa ADR SE a prezentatat importanta inaugurarii Centrului de Mobilitate pentru Delta Dunarii 

localizat in Municipiul Tulcea, cu cele 2 sub-centre din Sfantu Gheorghe si Crisan. Acestea vor functiona sub 

forma unor servicii de interes public, in partneriat cu autoritatile locale. 

 

Pentru mai multe informatii, persoana de contact este doamna Carmen CONONOV – Coordonator de proiect, 

tel/fax:  0240.516.986, e-mail : carmen.cononov@adrse.ro. 
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