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Transdanube Pearls - Retea pentru mobilitate sustenabila de-a lungul Dunarii 

Intalnire de lucru cu partenerii proiectului si sesiune de instruire pentru managerii de 

mobilitate 

- Bulgaria, Ruse si Silistra, 2 – 6 octombrie 2017 - 

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 Viena/ Austria. Proiectul este 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”. Durata de implementare a proiectului este de 30 luni, intre 1.01.2017 – 30.06.2019.  

Acest proiect se implementeaza in cadrul unui consortiu ce reuneste 39 de organizatii, parteneri si 

parteneri strategici asociati din state membre si non-membre ale Uniunii Europene, cu rol in 

dezvoltarea si implementarea politicii de dezvoltare regionala in domeniul mobilitătii sustenabile de-

a lungul Dunarii si facilitarea contactului cu organizatii relevante in domeniul transportului si 

turismului. 

ADR SE implementeaza proiectul cu sprijinul Consiliului Judetean Tulcea si al Asociatiei de Dezvoltare 

a Turismului in Moldova, in calitate de parteneri strategici asociati. 

Proiectul are ca scop identificarea si promovarea politicilor de mobilitate sustenabila si faciliteaza 

schimbul de bune practici si cunostinte privind conceptul de mobilitate sustenabila, dezvoltarea de 

noi servicii de mobilitate sustenabila, infiintarea unor centre de mobilitate, din care unul in 

Municipiul Tulcea, crescand astfel vizibilitatea destinatiilor turistice si oferind vizitatorilor posibilitatea 

de a calatori de-a lungul Dunarii cu mijloace de transport sustenabile. 

In perioada 2 – 3 octombrie 2017, a avut loc la Ruse, in Bulgaria, cea de-a treia intalnire de lucru 

organizata in cadrul proiectului Transdanube Pearls, la care au participat reprezentanti ai ADR SE si ai 

tuturor organizatiilor partenere in proiect. 

In cadrul intalnirii de lucru a fost prezentat  conceptul de „Perla a Dunării“ care defineste o entitate 

delimitata geografic care detine suficiente resurse materiale si naturale si care, prin diversitatea 

peisajului natural si cultural si prin atractiile turistice existente, poate dezvolta o oferta integrata 

pentru turisti, care sa includa elemente de mobilitate sustenabila, pe langa natura, cultura, 

parimoniu, sport, arta culinara traditionala si posibilitati de agrement. De asemenea, au fost 
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prezentate criteriile de baza pe care trebuie sa le indeplineasca destinatiile turistice pentru a fi 

incluse in Reteua de „Perle“ de-a lungul Dunării.    

Dupa intalnirea de lucru, in perioada 4 – 6 octombrie, a avut loc la Silistra o sesiune de instruire 

pentru formatori in domeniul mobilitatii, la care au participat atat reprezentanti ai ADR SE, cat si ai 

Asociatiei de Dezvoltare a Turismului in Moldova, precum si ai tuturor organizatiilor partenere in 

proiect. 

Pentru mai multe informatii, puteti accesa: 

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