
Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013 
 

Proiect nr.  1-3.1-6 
„ Imbunatatirea cooperarii transfrontaliere in domeniul turismului si cresterea numarului produselor turistice comune 

regiunilor Pleven si Dolj” 
 

OBIECTIVE 

 

OBIECTIV GENERAL Nr. 1 

“Promovarea dezvoltarii de noi produse turistice transfrontaliere si diversificarea serviciilor turistice 
transfrontaliere existente in Districtul Pleven si judetul Dolj” 

Acest obiectiv corespunde in mod direct obiectivului general al Axei Prioritare nr 3 – “Sprijinirea 
dezvoltarii produselor turistice comune integrate pe baza avantajelor comparative ale regiunii 
transfrontaliere”. Prin indeplinirea acestui obiectiv, proiectul va contribui in mod direct la atingerea unuia 
dintre indicatorii programului – suport pentru 10 proiecte integrate.  

OBIECTIV GENERAL NR. 2: 

 “Stimularea dezvoltarii echilibrate a zonelor economice periferice din Bulgaria si Romania si popularizarea 
turismului ca sector economic profitabil.” 

Prin atingerea acestui obiectiv si desfasurarea activitatilor de promovare se va contribui la cresterea 
potentialului turistic si consolidarea pozitiei industriei turismului ca sector profitabl. 

OBIECTIV SPECIFIC NR 1:  

“Studiul resurselor naturale, istorice si umane existente in judetul Dolj si districtul Pleven si evaluarea 
potentialului acestora pentru crearea de noi produse turistice” 

Studiul resurselor turistice existente si al situatiei curente a sectorului touristic in zonele Dolj si Pleven va 
prezenta o analiza obiectiva a avantajelor comparative din sectorul touristic. Pe baza acestui studiu 
proiectul urmareste sa elaboreze o propunere pentru dezvoltarea unui produs turistic integrat. In plus, se 
are in vedere dezvoltarea ulterioara a produsului turistic (imbunatatirea infrastructurii fizice), 
conformandu-se astfel cerintelor domeniilor majore de interventie ale programului. 

OBIECTIV SPECIFIC NR.2:  

“Implementarea unui proces comun de dezvoltare la nivel transfrontalier a infrastructurii turistice ca premisa 
pentru o crestere economica durabila.” 

In cadrul acestui proiect va fi realizata pentru prima data o planificarea comuna a dezvoltarii si 
imbunatatirii infrastructurii turistice, avand legatura directa cu strategia obiectivele axelor prioritare ale 
programului. 

OBIECTIV SPECIFIC NR. 3: 

 “Cresterea capacitatii autoritatilor municipal de a initia proiecte pentru dezvoltarea turismului transfrontalier” 

Acest obiectiv specific corespunde direct obiectivului specific nr. 5 al Programului – “Consolidarea 
coeziunii sociale si culturale prin actiuni de cooperare intre oameni si comunitati”  


