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Bun venit în cadrul TRANSDANUBE! 
 

A doua parte a 
proiectului de succes   
TRANSDANUBE – 
Transport durabil şi 
turism de-a lungul 
fluviului Dunărea este 
pe cale să înceapă. 
Suntem nerăbdători să 

găzduim Conferinţa Intermediară TRANSDANUBE, în data de 
17 Septembrie 2013 în Bratislava. Scopul conferinţei îl 
reprezintă schimbul de experienţă dintre parteneri şi 
diseminarea rezultatelor proiectului către publicul larg. 
Transportul public reprezintă una din prioritățile regiunii 
noastre. Un exemplu elocvent îl reprezintă implementarea 
cu succes a sistemului integrat de transport public în 
împrejurimile orașului Bratislava, sistem lansat în luna Iunie 
a acestui an. Fluviul Dunărea prezintă un potențial deosebit 
pentru regiunile pe care le traversează. În cadrul 
conceptului privind Strategia pentru Regiunea Dunării, 
numai împreună putem contribui la conservarea valorilor 
culturale și naturale pe care această regiune ni le oferă nouă 
și generațiilor viitoare.  
 
Pavol Frešo, Președintele Regiunii Autoguvernate Bratislava  
 

O regiune cu un potențial remarcabil 
Regiunea Dunării, datorită vastului patrimoniu cultural și 
natural, reprezintă una dintre cele mai promițătoare 
destinații turistice europene. În scopul creșterii cererii 
pentru produsele eco-turistice și culturale și a gradului de 
conștientizare privind transportul durabil, trebuie furnizate 
produse turistice durabile adecvate, inclusiv oferte de 
mobilitate durabilă. În prezent există diferențe și provocări 
semnificative între regiunile existente de-a lungul Dunării. 
În vederea dezvoltării durabile viitoare este necesar 
angajamentul și cooperarea intensă între părțile interesate 
din domeniile transportului și turismului la nivel regional, 
național și transnațional.  
Acestea sunt rezultatele obținute în urma analizelor 
situațiilor existente la nivel regional pe care partenerii le-au 
finalizat în primul an de implementare a proiectului. 
Rezultatele au reprezentat punctul de plecare în realizarea 
planurilor regionale de acțiune și dezvoltarea unor oferte și 
pachete durabile privind transportul în regiunile 
participante. 

 
 
 
 
Pe baza experienței acumulate în cadrul proiectulu  
TRANSDANUBE, partenerii din cadrul proiectului – sub 
coordonarea Centrului Dunărean de Competență – au 
elaborat viziunea comună privind mobilitatea durabilă în 
turism. Viziunea include principii și recomandări în vederea 
implementării mobilității durabile în regiunea Dunării. 
Documentul va îndruma, atât partenerii din cadrul 
proiectului, cât și autoritățile din turism și domeniul 
transporturilor, organizații de dezvoltare regională, ONG-uri, 
mediul academic, în activitatea de implementare a 
mobilității durabile în turism în toată regiunea Dunării. 

 
În cadrul Conferinței Intermediare din Bratislava desfășurată 
în data de 17 Septembrie 2013, reprezentanții legali ai 
partenerilor din cadrul proiectului vor fi primii semnatari ai 
viziunii comune. În lunile care vor urma, părțile interesate 
interesate să adere la principiile și recomandările viziunii vor 
putea semna acest document.   
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Obiectivul viziunii comune… 
… este acela de a dezvolta o regiune a Dunării 
echitabilă din punct de vedere social, viabilă 
economic, cu un mediu ecologic prietenos și sănătos 
care să promoveze mobilitatea și turismul pentru 
cetățeni și oaspeți, într-un climat curat fără emisii de 
carbon, servicii multimodale și eficiente de transport 
bazate pe surse regenerabile de energie în condițiile 
conservării valorilor culturale și naturale, ținând cont 
de eco-sistemul delicat al Dunării și al peisajului 
asigurând, în același timp, dezvoltarea regională 
durabilă și oportunități pentru crearea unei economii 
“verzi” în regiune.  
În acest scop vom intensifica eforturile noastre, 
resursele necesare cât și colaborarea în vederea 
promovării punerii în practică a viziunii comune.  

Mobilitatea Durabilă în Turism  – viziune 
comună pentru regiunea Dunării 



 

 

Însușirea de bune practici 
Cum să implementezi mobilitatea durabilă în turism? 
Centrul  Dunărean de Competență (IPA PP1) a colectat 
exemplele de bune practici, care au fost implementate în 
regiunea Dunării în ultimii ani. Analiza acestora 
demonstrează complexitatea unor astfel de proiecte care 
presupun soluții complexe și o coordonare adecvată la nivel 
intersectorial din partea factorilor din turism și transport, 
necesitatea integrării dezvoltării durabile la nivele strategice 
cum ar fi turismul sau în planurile de dezvoltare regională, 
importanța schemelor de finanțare în inițierea și punerea în 
aplicare a mobilității durabile în cadrul regiunilor. 

Transfer direct între tren și autobuz în Neusiedl am See, Austria 

În perioada 11 și 12 Junie 2013, Comisia Turistică a Dunării 
(PP1) a organizat o vizită - studiu în Valea Wachau (A), 
Regiunea Neusiedler See (A) și la Bratislava (SK) pentru a 
arăta exemplele de bune practici în transport și turism: 
biletele combinate, modalități durabile de transport   
regional/local și transportul bicicletelor în mijloacele de 
transport pe cale ferată. La această vizită au aderat 23 
participanți din cadrul a 9 organizații partenere 
Transdanube, precum și observatori. 

  
 
 
 
 
 

Parteneriatului TRANSDANUBE a fost extins cu 
un nou partener, Asociația pentru Dezvoltarea 
Turismului în Moldova (ADTM). 
ADTM nu participă la pregătirea și promovarea 
ofertei moldovene privind serviciile turistice. 

ADTM dezvoltă proiecte pentru îmbunătățirea capacității și 
dezvoltarea destinațiilor turistice naționale și locale, a 
obiectivelor turistice, furnizează studii de fezabilitate, studii 
de piață, planuri de afaceri, proiecte de cercetare, expertize 
specializate privind strategiile și politicile din turism.  
ADTM va contribui cu experiența sa la dezvoltarea 
pachetelor turistice care, în viitor, vor permite turiștilor să 
viziteze atracțiile zonei Dunărene din regiunea Moldovei 
utilizând mijloace de transport durabile.  
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Proiectul de cooperare 
Parteneriatul cu proiectul SEE - Danubeparks Step 2.0 a fost 
lansat în luna mai 2013. Cooperarea constă în schimbul de 
informații privind transportul public și traseele de 
cicloturism prin interconectarea rețelelor ambelor proiecte. 
Acest schimb de informații s-a realizat în cadrul unui tur de 

evaluare a parcurilor Dunărene, realizat în luna iunie 2013. 
De asemenea, s-a realizat un schimb de experiență și 
informații cu parteneriatul din cadrul proiectului privind 
pistele pentru biciclete, Iron Curtain Trail, acțiune inițiată la 
primul workshop național organizat de West-Pannon 
Nonprofit Ltd. (PP4) în calitate de lider al proiectului ICT, 
Institutul Național de Cercetare și Dezvoltare în Turism (PP8) 
și Burgenland (PP2). 
 

 
 

“Cooperarea la nivel transnațional 
în vederea realizării accesibilității 
durabile de-a lungul Dunării, atât 
pentru turiști, cât și pentru locuitori 
reprezintă obiectivul cheie al 
Programului  SEE, deoarece aceasta 
duce la creșterea atractivității, a 
oportunităților economice și sociale 

precum și la îmbunătățirea calității mediului înconjurător din 
regiune de care vor beneficia toate zonele  SEE.” 
Roberta Calcina, Manager de proiect în cadrul Programului  ETC- Europa de 
Sud-Est  
 
În cadrul Conferinței Intermediare din Bratislava desfășurată 
în data de 17 Septembrie 2013, TRANSDANUBE se va întâlni 
cu participanții de la Prima Conferință privind strategia 
Dunării, organizată de către proiectul  SEE- DANUBE LIMES 
BRAND care va permite un schimb de idei privind ambele 
proiecte 

TRANSDANUBE primește cu căldură 
aderarea la proiect a noului partener 
din Moldova 



 

 

 

Întâlniri și evenimente anterioare  
În perioada 16 – 17 Aprilie 2013, PP6 – Administrația 
Regională Vidin a găzduit a doua întâlnire partenerială din 
cadrul TRANSDANUBE. Au participat la întâlnire 
reprezentanții celor 14 parteneri din cadrul proiectului, 
precum și observatori din Bulgaria, Ungaria și Republica 
Slovacă. Pe parcursul celor două zile și jumătate cât a durat 
întâlnirea, partenerii au descoperit, atât potențialul turistic 
deosebit al zonei, cât și problemele legate de mobilitatea 
durabilă din țara gazdă, Bulgaria. Ospitalitatea extraordinară 
a partenerului bulgar a permis o discuție fructuoasă privind 
primele concluzii ale analizei State-of-the-Art, posibilitățile 
diferite de cooperare, exemplele de bune practici, viziunea 
comună precum și cadrul planurilor regionale de acțiune.  

 
Cea mai mare parte dintre parteneri au organizat deja 
primul workshop regional/național, care a constat în 
diseminarea informațiilor proiectului către părțile interesate 
precum și discuții asupra analizelor State-of-the-Art 
regionale, exemple de bune practice și idei privind viitoarele 
acțiuni.  
 
TRANSDANUBE a fost reprezentat la festivalul Belgrad 
Velograd de către Centrul de Competență Dunărea din 
Belgrad iar Oficiul pentru Dunăre din Ulm a reprezentat 
TRANSDANUBE la Reuniunea a treia din cadrul grupului 
pentru strategie “Turism în EUSDR” în luna Mai 2013.  

 
 

 
Următoarele acțiuni 
Pe baza rezultatelor analizei regionale și transnaționale 
State-of-the-Art și a obiectivelor definite în viziunea 
comună, partenerii din cadrul proiectului au început 
realizarea planurilor regionale de acțiune. Acestea vor 
furniza liniile directoare în direcția implementării unor 
oferte concrete de mobilitate durabilă și pachete turistice în 
regiunile parteneriatului. În timp ce unele activități incluse 
în planurile de acțiune vor fi implementate pe perioada de 
derulare a proiectului, altele vor fi realizate pe parcursul 
următorilor ani.  
Există puține informații privind ofertele și pachetele de 
mobilitate existente în regiunile de-a lungul Dunării. Oficiul 
pentru Dunăre din Ulm caută să înlăture aceste obstacole 
prin realizarea unui sistem informațional privind turismul și 
mobilitatea. Prin conectarea surselor de informații existente 
cu informații suplimentare furnizate de către parteneri, 
acest sistem va permite accesul mai ușor la informații 
referitoare la posibilitatea de a vizita atracțiile turistice din 
regiunile de-a lungul Dunării utilizând mijloace de transport 
durabile. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Date de contact 

Lider de proiect 
Environment Agency Austria 
Agnes Kurzweil / Klara Brandl 
T: +43 1 31304 5554 

_________________________________ 
 
Proiect și Coordonare Tehnică 
Prisma Solutions 
Gudrun Schrömmer / +43 2236 4797536 

Verracon GmbH 
Andreas Friedwager / +43 664 2412924 

_________________________________ 
 

Contact: office@transdanube.eu 

web: www.transdanube.eu 
facebook: www.facebook.com/transdanube 

Evenimente viitoare 
Februarie 2014  a patra întâlnire partenerială în 

Ungaria 

Mai/Iunie 2014  a cincea întâlnire partenerială în 
România/ Delta Dunării 

Septembrie 2014  a șasea întâlnire partenerială și 
Conferința Finală  în Belgrad 

Puteți găsi toate evenimentele pe 
www.transdanube.eu 

Toate rapoartele pot fi descărcate de pe pagina web 
oficială a proiectului : www.transdanube.eu 



 

 

 
 
 

 

 
 
 

LP    Environment Agency Austria, AT 
ERDF PP1    Danube Tourist Commission, AT 
ERDF PP2    Regional Government of Burgenland, AT 
ERDF PP3    Bratislava Self-Governing Region, SK 
ERDF PP4     West Pannon Regional & Economic Development Nonprofit Ltd, HU 
ERDF PP5    Bakony & Balaton Regional Tourism Nonprofit Lt, HU 
ERDF PP6    Regional Administration of Vidin Region, BG 
ERDF PP7    Club Sustainable Development of Civil Society, BG 
ERDF PP8     National Institute for Research & Development in Tourism, RO 
ERDF PP9    South-East Regional Development Agency, RO 
ERDF PP10    Slovak Cycle Club, SK 
ERDF 20%PP1   Danube Office Ltd, DE 
IPA PP1    Danube Competence Center, RS 
IPA PP2    Regional Development Agency Eastern Serbia, RS 

Parteneriat 


