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PROGRAMUL DE COOPERARE TRANSFRONTALIERĂ

ROMÂNIA-BULGARIA (CBC)

2007-2013 

AXE PRIORITARE PROGRAMUL CBC

DESCRIERE GENERALĂ 
SCOP STRATEGIC: Apropierea oamenilor, a comunităţilor şi a 
economiilor zonei de graniţă dintre România şi Bulgaria, în vederea 
participării la dezvoltarea comună a zonei de cooperare, prin 
utilizarea durabilă a resurselor şi avantajelor sale umane, naturale şi 
de mediu. 

SURSĂ DE FINANŢARE: Fondul European de Dezvoltare Regională 
BUGET TOTAL AL PROGRAMULUI: 262 milioane Euro

ZONE ELIGIBILE
7 JUDEŢE ROMÂNEŞTI: Mehedinţi, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, 
Călăraşi, Constanţa;

9 DISTRICTE DIN 
BULGARIA: Vidin, Vratsa, 
Montana, Pleven, Veliko 
Tarnovo, Ruse, Silistra, 
Dobrich and Razgrad 

 

AXA PRORITARĂ 1: ACCESSIBILITATE 
Îmbunătăţirea mobilităţii şi accesului la transport, infrastructură de 
informare şi comunicare. 

AXA PRIORITARĂ 2: MEDIU  
Utilizare sustenabilă şi protejarea resurselor naturale şi a mediului şi 
promovarea unui management de risc eficient în zona 
transfrontalieră. 

AXA PRIORITARĂ 3:  DEZVOLTARE ECONOMICĂ ŞI SOCIALĂ 
Dezvoltare economică şi socială prin identificarea şi consolidarea în 
comun a avantajelor comparative ale zonei. 

PARTENERI 

Creşterea conştientizării clusterului de
turism transfrontalier asupra
managementului şi protecţiei mediului 

DURATA PROIECTULUI 

18 LUNI 
START: 21.04.2012 
FINAL: 20.10.2013

VALOARE TOTALĂ 

455  653,82 €

Partener principal: CCI DOBRICH (BULGARIA) 
Partener 2: EICT EUREKA (BULGARIA)
Partener 3: MARE NOSTRUM (ROMÂNIA)

NUMELE
PROIECTULUI 

ECHIPA DE PROIECT 

Dna. Tatyana Gicheva - Manager de proiect (CCI Dobrich, Bulgaria)

Dl. Svetlozar Stoyanov - Responsabil administrativ (CCI Dobrich, Bulgaria)

Dl. Georgi Kolev - Asistenţă tehnică - (CCI Dobrich, Bulgaria)

Dna. Bojanka Dobreva - Coordonator tehnic de proiect (EICT Eureka, Bulgaria)

Dna. Miroslava Slavova - Asistent administrativ (EICT Eureka, Bulgaria)

Dna. Pavlina Gandeva - Asistent financiar (EICT Eureka, Bulgaria)

Dna. Andreea Ionascu - Coordonator local de proiect (NGO Mare Nostrum, Romania)

Dna. Mihaela Candea - Expert teme de mediu (NGO Mare Nostrum, Romania)

Dna. Georgiana Burlaciuc - Contabil (NGO Mare Nostrum, Romania)
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OBIECTIVELE PROIECTULUI

PROVOCĂRI ŞI OBSTACOLE 

Promovarea utilizării sustenabile a resurselor naturale ale regiunii 
transfrontaliere CONSTANŢA – DOBRICH.

Educarea clusterului de turism şi a consumatorului de servicii 
turistice în regiunile dobrich şi constanţa despre nevoia unei utilizări 
sustenabile a resurselor naturale.

Introducerea metodelor şi sistemelor clusterului de turism pentru 
managementul şi protecţia mediului (emas şi eco label). 

Regiunea transfrontalieră Dobrich – Constanţa are una dintre 
diversităţile naturale cele mai bogate din Europa.

Regiunea este un magnet pentru viziatorii internaţionali şi locali 
datorită plajelor lungi şi a zonei de coastă atractive. 

Cultura şi Istoria – dovezi ale celor mai vechi aşezări. 

Creşterea puternică a presiunii antropogenice pe zone marine şi 
de coastă, ca şi rezultat al dezvoltării infrastructurii turismului în 
ultimii ani. 

Exploatare iresponsabilă a resurselor naturale: hoteluri cu 
eliminare necontrolată a deşeurilor şi apelor reziduale, supra-consum 
de resurse (electricitate, apă de consum şi utilizarea echipamentelor 
puternic consumatoare de energie).

Ca şi rezultat – o imagine şi o reputaţie negativă a regiunii ca fiind 
sub-dezvoltată şi cu grad scăzut de conştientizare a managementului şi 
protecţiei mediului .

Lipsa de informaţie despre rata de daune asupra mediului din 
afacerile de turism în zona transfrontalieră.

Lipsa de informaţie despre modele de comportamente 
prietenoase cu mediului în afaceri, tehnologii şi echipamente eco-
inovative.

Inexistenţa profesioniştilor şi experţilor în zona transfrontalieră 

REALITATEA CURENTĂ

pentru a oferi consultanţă afacerilor despre standardul EMAS şi 
standardul european Eco Label. 

Lipsa de viziune şi strategie pentru dezvoltare durabilă şi 
protecţia mediului prin acţiuni integrte ale statului şi instituţiilor 
municipale, clusterului de turism şi ONG-urilor. 

 
Conştientizare crescută a clusterului de turism şi a 

consumatorilor de servicii turistice despre protecţia mediului şi 
combaterea schimbărilor climatice, despre arii protejate şi puncte de 
reper naturale din regiune. 

Condiţii create pentru acţiuni integrate pentru dezvoltare 
durabilă a regiunii transfrontaliere. 

Capacitate crescută a IMM-urilor din clusterul de turism pentru 
dezvoltare durabilă, protecţia mediului şi combaterea schimbărilor 
climatice.

 
Conştientizare crescută a clusterului de turism despre metodele 

şi sistemele pentru gestionarea impactului asupra mediului. 

Condiţii create pentru certificarea companiilor din clusterul de 
turism cu standardul european Eco Label şi EMAS. 

Condţii create pentru dezvoltarea eco-turismului.
 
Interes crescut asupra eco-turismului şi hotelurilor, aplicând 

practici verzi. 

REZULTATE ŞI BENEFICII CHEIE ALE PROIECTULUI
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COMPONENTE DE PROIECT 

COMPONENTE DE PROIECT ŞI REZULTATE 

Publicitate şi promovare a scopurilor proiectului, obiectivelor şi 
rezultatelor 

Strategie pentru dezvoltare durabilă a regiunii transfrontaliere 

Creşterea capacităţii imm-urilor din clusterul de turism pentru 
dezvoltare durabilă, protecţia mediului şi combaterea schimbărilor 
climatice 

Campanii de creştere a conştientizării asupra protecţiei mediului şi 
dezvoltării durabile 

Campanie de creştere a conştientizării clusterului de turism despre 
certificarea emas şi eco labeling 

Publicitate şi promovare a scopurilor proiectului, obiectivelor şi 
rezultatelor

- 2 conferinţe de presă 
- Prezentări multimedia
- Materiale promoţionale şi evenimente 
- Publicaţii media şi reportaje 
- Masă rotundă pe teme de mediu şi dezvoltare durabilă a 

regiunii transfrontaliere 

Strategie pentru dezvoltare durabilă a regiunii transfrontaliere 

- Analiză şi evaluare a stării actuale a mediului de-a lungul 
regiunii mării negre din Dobrich şi Constanţa 

- Studiu de mediu 

- Strategie pentru dezvoltare durabilă a zonei transfrontaliere 

Campanii de creştere a conştientizării asupra protecţiei mediului 
şi dezvoltării durabile 

- “Green web portal” transfrontalier 

- Film de 40 minute pentru protecţia mediului şi combaterea 
schimbărilor climatice 

- Materiale promoţionale

Creşterea capacităţii imm-urilor din clusterul de turism pentru 
dezvoltare durabilă, protecţia mediului şi combaterea 

schimbărilor climatice 
Curriculum pentru dezvoltare durabilă în regiunea transfrontalieră a 
clusterului de turism 

- “Teaching tool “ şi cd despre dezvoltarea durabilă 
- Sistem pentru training online la distanţă 
- Seminar de 2 zile pe dezvoltare durabilă 
- Reţea eco a clusterului transfrontalier 
- Schimb de bune practici 
- Sistem pentru consultanţă online
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“HARTĂ” PE 18 LUNI 

Aprilie - Start proiect 

Iulie - Prima conferinţă de presă în Dobrich pentru lansarea proiectului 

August - Studiu de mediu 

August - Masă rotundă pe teme de mediu şi dezvoltare durabilă. A doua conferinţă 

de presă 

Septembrie - Elaborarea strategiei de dezvoltare durabilă 

August – Noembrie - Campanie de creşterea conştienzării asupra protecţiei mediului 

şi combaterea schimbărilor climaitce 

August – Decembrie - Creşterea capacităţii IMM pe DD în regiunea transfrontalieră 

Ianuarie – Aprilie - Curriculum şi manual pentru certificarea cu EMAS şi Eco Label 

pentru experţi 

Iunie - Training de 5 zile pentru experţi în eco labeling şi EMAS

Iunie - Seminar de 2 zile cu reprezentanţii clusterului de turism pentru creşterea 

conlştientizării despre Eco Label şi EMAS

Iunie – Iulie - Schimb de bune practici 

Iulie – Octombrie - Consultanţă online în clusterul de turism 

Octombrie - Conferinţă de încheiere în Dobrich pentru promovarea

rezultatelor 

VIITOR  U …L I ZS ĂU TS ST  AE EN EPAB CIL ÎN

! IEŢNETA URTNEP CSEMUŢLUM ĂV


