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Regiunile din zona Dunarii se 

angajeaza sa sprijine mobilitatea sustenabila in turism 

15 organizatii din 9 tari europene situate de-a lungul Dunarii incurajeaza 

crearea unei retele a destinatiilor intitulata “Perlele in domeniul mobilitatii” 

pentru a oferi vizitatorilor si locuitorilor posibilitatea de a calatori si a explora 

regiunea Dunarii prin modalitati de transport sustenabile.  

 
Peste 100 de participanti, reprezentanti ai ministerelor, organizatiilor si 

municipalitatilor nationale si regionale au participat la conferinta de lansare a 

proiectului “Transdanube.Pearls” in Belgrad, in data de 1 martie 2017. Conferinta a 

fost organizata de catre Agentia pentru Dezvoltare Regionala din Estul Serbiei 

(RARIS), cu sprijinul Ministerului pentru Agricultura si Protectia Mediului din Serbia. 

Evenimentul a fost organizat in paralel cu prima intalnire de proiect, in cadrul careia 

au fost prezentate si discutate bune practici in domeniul mobilitatii sustenabile in 

turism, povesti de succes precum: “Perlele Alpilor”, “Centrul de Informare privind 

Mobilitatea din Burgenland” sau impactul pozitiv al cicloturismului asupra 

economiilor locale si regionale.  

Pornind de la succesul colaborarii din cadrul proiectului anterior – “Transdanube”, finantat 

prin Programul de Cooperare Transnationala Sud-Estul Europei, partenerii proiectului 

“Transdanube.Pearls” au subliniat importanta identificarii de solutii pentru mobilitatea 

sustenabila in turism si dezvoltarea de servicii turistice care sa se bazeze pe utilizarea unor 

mijloace ecologice de transport, precum: trenuri, autobuze, nave sau biciclete. In vederea 

realizarii acestui obiectiv, in cadrul proiectului va fi creata reteaua de destinatii “Perlele in 

domeniul mobilitatii” care isi propune sa imbunatateasca mobilitatea sustenabila catre/in 

cadrul/intre aceste destinatii. Astfel, va creste atractivitatea intregii regiuni a Dunarii si va fi 

redus impactul negativ al transportului asupra mediului. Proiectul Transdanube.Pearls are o 

durata de implementare de 30 luni si este cofinantat in cadrul Programului Transnational 

Dunarea, avand un buget total de 2,9 milioane euro. Proiectul “Transdanube.Pearls” reuneste 

un consortiu alcatuit din 15 parteneri FEDR si 24 parteneri strategici asociati, inclusiv 

ministere, agentii de dezvoltare regionale si nationale, administratii locale/regionale, ONG-

uri, organizatii non-profit, asociatii de turism si transport. Conferinta de lansare a proiectului 
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a avut loc in Belgrad, in paralel cu un atelier de lucru intitulat “Parteneriat pentru ciclism”. 

Asa cum a subliniat domnul Günther Lichtblau, Sef al Departamentului de Mobilitate din 

cadrul Agentiei de Mediu din Austria, este important sa identificam o viziune si actiuni 

comune care sa urmareasca indeplinirea unor obiective majore, precum impactul negativ al 

transportului asupra mediului si dezvoltarea mobilitatii sustenabile in domeniul turismului 

de-a lungul Dunarii. Regiunea Dunarii ar trebui sa devina un “brand European”, a precizat, 

de asemenea, domnul Günther Lichtblau. Primul pas in acest sens a fost semnarea de catre  

actorii cheie si partenerii proiectului, a “Viziunii Comune pentru Mobilitate Sustenabila in 

Turism”, initiata in proiectul anterior – “Transdanube”.  

Pe parcursul implementarii proiectului Transdanube.Pearls, fiecare destinatie va sprijini 

dezvoltarea mobilitatii sustenabile in turism printr-un set de actiuni, precum: crearea de 

centre de informare privind mobilitatea si instruirea unor manageri in domeniul mobilitatii, 

identificarea unor masuri dedicate imbunatatirii capacitatii institutionale pentru actorii cheie 

la nivel local si regional, diversificarea informatiilor privind mobilitatea si turismul pentru 

locuitori si turisti. In plus fata de acestea, in cadrul proiectului vor fi intreprinse actiuni pilot 

privind inchirierea de biciclete, transportul acestora, sisteme de parcare sau piste pentru 

biciclete cu scopul de a imbunatati mobilitatea sustenabila de-a lungul Dunarii. In vara 

anului 2017, experti din sectorul mobilitatii si al turismului vor initia un tur de-a lungul 

Dunarii, de 21 de zile prin utilizarea exclusiva a mijloacelor de transport sustenabile. Acest 

tur va colecta informatii cu privire la existenta punctelor turistice, posibilitatile de a ajunge la 

acestea cu ajutorul serviciilor de mobilitate sustenabila, precum si disponibilitatea si 

accesibilitatea informatiilor referitoare la mijloacele de transport sustenabile catre, intre si in 

cadrul viitoarelor destinatii din reteaua “Perlelor in domeniul mobilitatii”.  

In data de 28.03.2017, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-Est, in calitate de partener 

al proiectului “Transdanube.Pearls”,  a organizat la Tulcea, primul eveniment cu actorii cheie. 

Evenimentul a reunit peste 25 de participanti , reprezentanti ai autoritatilor publice locale 

din Tulcea, Asociatiei “Ivan Patzaichin – Mila 23, INCDDD Tulcea, Asociatiei de Dezvoltare a 

Turismului in Moldova, ADI ITI DELTA DUNARII, operatori in transport public, ONG-uri cu rol 

in promovarea mobilitatii sustenabile . Intalnirea de lucru   a vizat identificarea standardelor 

si certificarilor de mobilitate si turism sustenabil din Delta Dunarii, cu scopul elaborarii 

standardelor comune pentru crearea retelei “Perlele in domeniul mobilitatii”, in cadrul 

proiectului Transdanube.Pearls.  
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Contact Pentru mai multe informatii cu privire la 

proiectul Transdanube/Pearls, vizitati: 

Carmen Cononov 

Manager proiect Transdanube.Pearls – 

Agentia pentru Dezvoltare Regionala Sud-

Est 

http://www.interreg-danube.eu/approved-

projects/transdanube-pearls 

Telefon: 0240/516986  

E-mail: carmen.cononov@adrse.ro   
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