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Noi oferte de mobilitate sustenabilă şi turism de-a lungul 

Dunării 

Tulcea,  5 Aprilie 2018 

40 de experţi în mobilitate şi turism au participat, in perioada 21-22 martie 2018, la 

cea de-a patra întâlnire de lucru organizata in cadrul proiectului Transdanube.Pearls, 

în oraşul Vukovar, în Croaţia. În cadrul acestei întâlniri, partenerii au prezentat 

exemple de servicii de mobilitate şi turism care vor îmbunătăţi posibilităţile 

vizitatorilor de a călători atat în interiorul, cat şi între destinaţii turistice, cu trenul, 

autobuzul, bicicleta sau cu ambarcatiuni. 

A patra întâlnire organizata in cadrul proiectului Transdanube.Pearls a avut loc la Vukovar, în 

Croaţia, in perioada 21-22 martie 2018. La această întâlnire, partenerii au prezentat primele 

servicii de mobilitate sustenabilă si servicii de turism dezvoltate in cadrul proiectului. 

Participanţii au avut oportunitatea de a vizita un astfel de exemplu implementat in Vukovar, 

respectiv Centrul de Mobilitate, a cărui activitate va începe în cursul acestui an. Viitorul 

Centrul de Mobilitate isi va desfasura activitatea in locaţia in care, in prezent, functioneaza 

Centrul de Informare Turistică. În clădirea extinsă şi renovată, manageri în mobilitate 

sustenabilă vor oferi consiliere vizitatorilor cu privire la serviciile de  mobilitate şi de turism 

existente, pentru ca acestia sa poata vizita in mod sustenabil regiunea Vukovar. Acesta este 

primul dintre cele 11 Centre de Informare in Mobilitate care vor fi înfiinţate în regiunile 

partenere de-a lungul Dunării, in cadrul proiectului Transdanube.Pearls. 

Pe langa sesiunile de prezentari, partenerii au avut oportunitatea de a calatori cu unica 

ambarcatiune cu incarcare solara existenta in regiunea Dunării, respectiv cu un autobuz 

acvatic denumit “Bajadera”. 
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Despre Proiect 

Proiectul Transdanube Pearls are o durata de 30 de luni si este cofinanţat de INTERREG - 

Programul Transnaţional Dunărea 2014-2020, avand un buget total de 2.9 milioane Euro. 

Proiectul reuneste 15 organizaţii din 9 state membre UE şi 24 de parteneri strategici asociaţi 

care isi propun sa promoveze si sa implementeze conceptul de mobilitate sustenabilă în 

turism. Pe parcursul perioadei de implementare a proiectului, fiecare destinaţie va promova 

mobilitatea sustenabilă în turism printr-un set cuprinzător de acţiuni. Acestea includ 

implementarea centrelor de informare în domeniul mobilitatii, instruirea managerilor în 

domeniul mobilitatii, implementarea unor măsuri de crestere a capacităţii instituţionale a 

actorilor locali şi regionali şi îmbunătăţirea informaţiiilor despre mobilitate şi turism, 

accesibile atat localnicilor cat si turiştilor. Acţiunile pilot, de tipul crearii unor facilitati pentru 

inchirierea de biciclete, realizarea unor sisteme de parcare sau amenajarea de piste pentru 

biciclişti, vor fi avute în vedere pentru a dezvolta mobilitatea sustenabilă de-a lungul Dunării. 

Poza (1): Partenerii proiectului Transdanube.Pearls pe ambarcatiunea “Bajadera”, în Vukovar, 

Croaţia © Transdanube.Pearls 

Poza (2):  Cea de-a patra întâlnire de proiect organizata în Vukovar, Croaţia, 

©Transdanube.Pearls 
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