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I. Introducere  

 

Prezentul plan strategic pe termen mediu a fost întocmit pentru îndeplinirea obligațiilor 

Fundației „Biblioteci Globale-Bulgaria” în cadrul proiectului Nr. ROBG-290 „Comorile 

scrise ale destinației transfrontaliere de pe Dunărea de Jos pentru turism literar”, finanțat în 

cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria, prin contractul BFP Nr. 111750 / 

01.10.2018 

 

Elaborarea unui plan strategic pe termen mediu pentru dezvoltarea activității rețelei 

transfrontaliere a părților interesate a fost atribuită prin Contractul Nr. TWTLD-Se-002 / 
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24.10.2019. între fundația ”Biblioteci globale-Bulgaria” și ”Format Vision” OOD în cadrul 

unei invitații publice sub CMD 160 cu subiect: Invitație publică, conform Ordonanței 

guvernului № 160 cu subiect „Furnizarea de servicii în cadrul proiectului Nr. ROBG-290„ 

Comorile scrise ale Dunării de Jos ”, cu cinci poziții separate - Poziția separată Nr. 3: 

Elaborarea unui plan strategic pe termen mediu pentru dezvoltarea rețelei transfrontaliere a 

părților interesate. 

 

Completul echipei "Format Vision" OOD, angajată cu pregătirea documentului: 

 Еxpert „Șef de echipă“ – Rosen Nenchev Kutelov  

 Еxpert 1 - Neli Petkova Kovacheva 

 Еxpert 2 - Diana Drumeva Simeonova 

 

Planul strategic pe termen mediu pentru dezvoltarea activităților Rețelei transfrontaliere a 

părților interesate se bazează pe analiza și evaluarea efectuate de către părțile interesate 

efectuate în cadrul Poziției sepărate Nr. 2 la invitația publică menționată mai sus privind 

„Comorile scrise ale destinației transfrontaliere de pe Dunărea de Jos pentru turism literar”.  

 

Planul strategic pe termen mediu va prezenta un set de instrumente pentru implicarea părților 

interesate identificate la implementarea Strategiei integrate pentru dezvoltarea turismului 

literar, care este un rezultat al Poziției sepărate nr. 1 la invitația publică. 

 

II. Importanța părților interesate și necesitatea gestionării acestora. 

 

Problemele de coordonare, colaborare și parteneriat sunt acum în fruntea multor studii 

turistice din domeniul turismului pentru a-se găsi soluții noi legate de gestionarea resurselor și 

problemelor de dezvoltare destinațiilor (Madeline, 2010). Părțile interesate din industria 

turismului joacă diferite roluri importante în promovarea dezvoltării turismului pentru părțile. 

„Eccles et al” (1996) susțin ideea că, obiectivul dezvoltării turismului nu este ușor de atins, în 

parte, deoarece concepția de dezvoltare ar însemna lucruri diferite pentru părțile diferite. 

Evaluarea precisă a provocărilor la participarea părților interesate în promovarea dezvoltării 

turismului va îmbunătăți capacitatea guvernelor de a îmbunătăți politicile turistice în 

domeniul turismului, și de asemenea va îmbunătăți înțelegerea conceptuală a dimensiunilor 

politice ale turismului.  

 

 „Eccles et al” (1994) omenționează faptul că, problemele legate de participarea părților 

interesate au devenit domenii cheie de cercetare în literatura de turism în ultimele două 

decenii. Recunoașterea numeroaselor probleme, apărute în dezvoltarea turismului din cauza 

lipsei de participare și de coeziune în rândul numărului imens de participanți la industria 

turistică a dus la necesitatea de formularea unor cămpuri de acțiune, care pot fi utilizate pentru 

consolidarea parteneriatelor publice și private. Industria turismului se caracterizează prin mai 

mulți participanți, cu interese și valori diferite (Shantha, 2003). Dezvoltarea sistemelor care ar 

permite o planificare eficientă a turismului, ar necesita niște procese care să asigure luarea în 

considerare adecvată a tuturor rețelelor sau a intereselor părților interesate (Pforr, 2002). 

 



Plan strategic pe termen mediu pentru dezvoltarea activității a rețelei transfrontaliere a părților interesate 

 

4 

 

Furnizarea de câmpuri în folosurile turismului este implicită la formularea dezvoltării printr-

un proces administrat public, bazat pe valorile părților interesate și unui consens obținut, ci nu 

printr-un proces mai privat gestionat de experți, bazat exclusiv pe forțele pieței (Ritchie & 

Crouch 2000). Părțile interesate trebuie a-fi de acord că, declarația finală de viziune ar oferi 

simultan „visul” semnificativ și operațional pentru viitorul destinației lor (Ritchie & Crouch 

2000 Page numbers). 

 

Gray (1989) a postulat că, pentru a realiza o colaborare de succes, trebuie fi luate anumite 

măsuri specifice. Acestea includ organizarea unui set de părți interesate pentru asoluționarea 

problemelor comune, adaptarea la diferite interese organizaționale, autorizarea organizațiilor 

participante să negocieze acorduri colective, ceea ce ar ajuta la descurcarea cu schimbărilor 

intervenite în mediul (Bramwell & Lane, 2000; Timur & Getz, 2008 și Consiliul mondial de 

călătorii  și turism, 2004).  

 

Implicarea părților interesate în turism ar presopune tranziția unui proces de trei etape 

consecutive, după cum urmează: 

- Etapă 1: sondajul părților interesate. 

- Etapă 2: Formularea unei strategii / plan strategic pentru gestionarea / coordonarea acestora 

în contextul obiectivului general. 

- Etapă 3: Executare și monitorizarea strategiei / planului strategic 

 

După cum s-ar fi menționat mai sus, etapa 1 a fost finalizată cu succes în cadrul Poziției 

separate 2 „Analiza și evaluarea părților interesate” referitor la „ Comorile scrise ale 

destinației transfrontaliere de pe Dunărea de Jos pentru turism literar ”. 

 

Cercetările sunt de o relevanță esențială pentru identificările omisiunilor din domeniul 

afacerii, care ar împiedica dezvoltarea turismului. Dezvoltarea turismului se reflectă în 

capacitatea părților interesate de a identifica necesitatea de dezvoltare. „Eccles et al” (1996) 

afirmă că recunoașterea numeroaselor probleme, care apar în dezvoltarea turismului se 

datorează lipsei de angajament și de coeziune în rândul numărului imens de participanți în 

industria turismului. Industria turismului se caracterizează prin mulți participanți, cu interese 

și valori diferite.  

 

Prezentul document se va concentra pe evidențierea obiectivelor, componențelor și 

metodologiilor pentru implicarea cu succes a părților interesate în dezvoltarea turismului (în 

special turismul literar în regiunea transfrontalieră România-Bulgaria). Formularea câmporilor 

strategice pentru acțiune ar include formarea capacităților și formularea de platforme de 

comunicare pentru toate părțile interesate, pentru a direcționa contribuția lor la obținerea 

obiectivelor comune descrise. 

 

Hardy, Phillips și Lawrence definesc colaborarea ca o „colaborare cu partenerii pentru a se 

utiliza resursele existente, pentru a se asigura un beneficiu strategic maxim”. Colaborarea 

poate îmbunătăți marcarea destinațiilor, gestionarea impactului, repartizarea avantajelor, 

coeziunea comunității și experiențele vizitatorilor (Go & Govers, 2000). Colaborarea ajută, de 
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asemenea, la minimizarea tensiunilor potențiale și la promovarea unor relații mai reușite la 

nivel gazdă-oaspet (Kontogeorgopoulos, 2005). Colaborarea eficientă adună toată învățarea, 

inovația și transformarea fundamentală (Sloan, 2009). Colaborarea permite stabilirea unor 

planuri de dezvoltare mai adecvate care să ajute a se dea un răspuns rapid nevoilor, ambițiilor 

și sensibilităților părților interesate locale (Canavan, 2017). 

 

Ar fi necesară coordonarea și colaborarea la planificare în cadrul aspectului fragmentar al 

industriei turismului (Adu-Ampong, 2017). În plus, diferite resurse, cunoștințe și capacități 

pot fi reunite într-o cantitate mai mare, decât părțile individuale și să răspundă la provocările 

structurale (Aas, Ladkin și Fletcher, 2005). 

 

Colaborarea implică o relație între părțile interesate, atunci când părțile interacționează între 

ele pe o problemă comună. Fiecare dintre părțile interesate controlează resurse, cum ar fi 

cunoștințe, experiență, capital, dar nu pot poseda toate resursele necesare, pentru a-și atinge 

obiectivul de planificare eficientă în viitor, în ceea ce privește o problemă semnificativă 

pentru dezvoltarea turismului. 

 

De asemenea, este important a-se identifica și motivele pentru care părțile interesate participă 

în procesul de colaborare, și dacă acestea sunt limitate la beneficii financiare. Potrivit lui 

„Waayers, Lee” și „Newsome” (2012), în procesul de planificare a turismului, succesul 

procesului va depinde de structurile și condițiile formale stabilite de părțile interesate. De 

asemenea acesta ar depinde, de motivația, personalitățile și rolul părților interesate. Multe 

studii au arătat alți factori care ar duce la succesul planificării comune, precum recunoașterea 

interdependenței, sentimentul de încredere, formularea comună a obiectivelor (Bramwell & 

Sharman, 1999) (T. B. Jamal & Getz, 1995). (Waayers et al., 2012) mai adăugă faptul, că 

succesul colaborării ar depinde de formarea unor parteneriate și încrederi, de recunoașterea 

interdependenței, generarea unei viziuni și obiective colective și angajamentul părților 

interesate. Dar, cea mai dificilă sarcină în procesul de colaborare ar fi, formarea unei încrederi 

între părțile interesate și recunoaștera problemelor împărtășite. (Tazim Jamal & Getz, 2000).  

 

Strategia integrată pentru dezvoltarea „Comorilor scrise ale destinației transfrontaliere de pe 

Dunărea de Jos pentru turism literar”, rezultată din executarea Poziției seepărate 1 din 

invitația publică, a fost elaborată în condițiile de două sondaje privind opiniile și propunerile 

ale părților interesate din regiunea România-Bulgaria. Această împrejurare ar garanta 

recunoașterea și adoptarea ulterioară a câmpurilor generale pentru dezvoltarea turismului 

literar în regiune de către părțile interesate și acordul acestora de a colabora la realizarea 

acestora din urmă. 

 

Înființarea și dezvoltarea unei rețele transfrontaliere de către părțile interesate este în 

concordanță cu cele prezentate în Strategia pentru dezvoltarea „Comorilor scrise ale 

destinației transfrontaliere de pe Dunărea de Jos pentru turism literar”: 

 Obiectiv strategic nr. 1: Consumul în creștere și rezistent de produse turistice literare, 

Prioritatea 2.1. Rețeaua active funcționabilă cu părțile interesate, Activitatea 2.1.1. 
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Stabilirea de contacte durabile cu părțile interesate și sistemul de interacțiuni cu o 

împărțire clară a responsabilităților - Resurse umane. 

 

III. Raza teritorială și temporală a planului strategic. Părțile interesate identificate. 

 

Conform condițiilor proiectului № ROBG-290 „Comorile scrise ale destinației 

transfrontaliere de pe Dunărea de Jos pentru turism literar”, planul strategic pe termen mediu 

pentru dezvoltarea activității ale rețelei transfrontaliere de către părțile interesate din turismul 

literar a fost planificat să acopere cele 15 zone frontaliere între Bulgaria și România, și 

anume: 

- Pentru România - șapte județe: Mehedinți, Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, 

Constanța. 

- Pentru Bulgaria - opt județe: Vidin, Vratsa, Montana, Plevna, Veliko Tarnovo, 

Ruse, Silistra, Dobrich. 

 

 
 

Privită în general, dezvoltarea turismului în această regiune este bună. Una dintre cele mai 

importante circumstanțe pentru aceasta, era că pe teritoriul său sunt păstrate un număr imens 

de urme ale activității umane din cele mai vechi timpuri, motiv pentru care și în momentul de 

față turismul atrage interesul turiștilor locali și străini. Prin urmare, în toate cele 15 raioane 

din Bulgaria și România se înregistrează o caracteristică comună: se dezvoltă turismul cultural 

- istoric și religios. 

 

Este important de reținut faptul că, datorită legăturilor și raporturilor tradiționale dintre cele 

două țări și popoare vecine, există deja un schimb tangibil de turiști între ele, tocmai din cauza 

unor astfel de circumstanțe. O ilustrare tipică este vizita unui număr mare de turiști români la 

Plevna, Bulgaria - datorită prezenței unui număr semnificativ de monumente și memorialuri 

din războiul ruso-turc din 1877-1878, la care au participat un număr mare de trupe române. 
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O mențiune specială trebuie menționată despre resursele naturale din regiune, care de 

asemenea contribuie la atragerea fluxurilor de turiști locali și străini, pentru tipurile specifice 

de turism: de la cel de sport (vânătoare și pescuit) la cel ecologic. Regiunea are o combinație 

unică de acces la mare, râuri, precum și care fluviul principal  pe plan european - Dunărea, 

munți, câmpii. Ca urmare, flora și fauna din ea sunt extrem de diverse, ceea ce atrage atenția 

turiștilor. Există câteva posibilități balneologice. Climatul temperat-continental este, de 

asemenea, un factor favorabil, care ar face posibilă practicarea diferitelor tipuri de turism în 

toate anotimpurile, ceea ce facilitează o practicare mai solidă a turismului literar. 

 

Regiunea oferă, de asemenea un turism ecologic, etnografic, rural și de aventură. 

Varietatea descrisă de oportunități pentru diferite tipuri de turism reflectă în mod obiectiv la 

interesele diferitelor grupuri specifice de utilizatori ai serviciilor turistice. Anumite locuri din 

regiune le sunt deja cunoscute (pe baza diferitelor tipuri de turism pe care le oferă ele) și, prin 

urmare, există condiții favorabile, care să atragă interesul pentru nișa specială a turismului 

literar. 

 

În cadrul Poziției sepărate nr. 2 la invitația publică, a fost realizat un sondaj printre un număr 

de 300 de reprezentanți ai părților interesate din întreaga zonă transfrontalieră Bulgaria-

România. Analiza și evaluarea ulterioară a capacității părților interesate, care au cea mai mare 

motivație și capacitate de participare activă la dezvoltarea durabilă a turismului literar, a adus 

în prim plan 150 de instituții principale și 50 de instituții suplimentare. Tocmai, ei vor pune 

baza creării  rețelei transfrontaliere, respectiv activitățile lor comune vor fi obiectul unei 

planificării pe termen mediu în acest document. 

 

 Principalele 150 de părți interesate selectate sunt prezentate în tabelul următor. 

 

Instituție  Localitate Tipul de instituție 

Arhiva de stat - Vidin Or. Vidin Arhivă 

Biblioteca Județeană "Ioan N. Roman" Constanța                                      Bibliotecă 

Biblioteca regională "Мihalaki Georgiev" Or. Vidin 

Bibliotecă 

Biblioteca Județeană "I.G. Bibicescu", 

Mehedinți Drobeta-Turnu Severin 

Bibliotecă 

Biblioteca Județeană "Alexandru și Aristia 

Aman" Craiova                                                  

Bibliotecă 

Biblioteca regională "Partenii Pavlovich" Or. Silistra 

Bibliotecă 

Biblioteca regională "Hristo Smirnensky", 

Plevna Or. Plevna 

Bibliotecă 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7wJvjqdHpAhULwqYKHayIC7wQFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bjmehedinti.ro%2F1%2F&usg=AOvVaw1HzobrkrKFl3TqKYarLJ3h
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwj7wJvjqdHpAhULwqYKHayIC7wQFjADegQIAxAB&url=https%3A%2F%2Fwww.bjmehedinti.ro%2F1%2F&usg=AOvVaw1HzobrkrKFl3TqKYarLJ3h
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Biblioteca regională "Panteley Pavlovich", 

or. Silistra Or. Silistra 

Bibliotecă 

Biblioteca regională Casa de cultură 

"Елlenka i Kiril D. Аvramovi 1856", 

Svishtov Or. Svishtov 

Bibliotecă 

Biblioteca de pe lângă Casa de cultură "Petar 

Bogdan - 1909", or. Ciprovats  

or. Ciprovats, jud. 

Montana 

Bibliotecă 

Biblioteca Judeteana "I. G. Bibicescu" 

Mehedinti Drobeta-Turnu Severin                                    

Bibliotecă 

Biblioteca regională "Hristo Botev" Vratsa 

Bibliotecă 

Biblioteca de pe lângă Casa de cultură 

"Razvitie-1927" 

sat. Borovtsi, mun. 

Berkovitsa, jud. 

Montana 

Bibliotecă 

Biblioteca regională "Dora Gabe" Or. Dobrich 
Bibliotecă 

Bibliotecă regională P. R. Slaveykov – 

Veliko Tarnovo Or. Veliko Tarnovo 

Bibliotecă 

Casa de cultură "N.I.Vaptsarov - 1924" Or. Krivodol 

Bibliotecă 

Biblioteca Municipala Virgil Carianopol 

Caracal          Caracal                                                  

Bibliotecă 

ObKI "Galeria de arta - Ruse" Or. Ruse Galerie 

Casa de Cultura Traian Demetrescu                        Craiova                                                  Galerie 

Universitatea din  Veliko Tarnovo "Sf. Sf. 

Kiril i Metodiy" Or. Veliko Tarnovo Altele  

Opera de stat - Ruse 

Or. Ruse Altele  

Universitatea din Ruse "Angel Kanchev" 

Or. Ruse Altele  

Librărie "Hermes" Or. Veliko Tarnovo 

Altele  

Hotel Splendid1900 Craiova                                                  

Altele  

Hotel-restaurant Panoramic                               Calafat                                                  

Altele  

Siela Norma  Plevna 

Altele  

Universitatea din Craiova, Facultatea de 

Horticult       Craiova                                                  

Altele  
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Hotel Restaurant SPA Casa Comana                         

Comuna Comana, 

Judetul Giurgiu                           

Altele  

Hotel Stavros                                            Mamaia                                                   Altele  

Hotel REXTON                                             Craiova                                                  

Altele  

Helin Aeroport                                           Craiova                                                  

Altele  

Pensiunea Carul din Stele                                Beharca                                                  

Altele  

Ramada Plaza Craiova                                     Craiova                                                  Altele  

Hotel Europeca                                           Craiova                                                  Altele  

Hotel Casa David                                         Craiova                                                  

Altele  

DNT house                                             Carcea                                                   

Altele  

Pensiunea Simona                                         Perisor                                                  

Altele  

Pensiunea La Tase                                        Calafat                                                  

Altele  

Școala medie cu predare a limbii germane " 

Friedrich Schiller " 

Or. Ruse Altele  

Școala medie "Hristo Botev" - Ruse 

Or. Ruse Altele  

Restaurant Pensiunea "La Nasu"                          

Fantanele jud. 

Teleorman                              

Altele  

Hotel Arcadia                                            Mamaia                                                   

Altele  

Motel Hanul cu Noroc                                     Alexandria                                               

Altele  

Centrul județean de informare - Vratsa Or. Vratsa 

Altele  

Nava Radetzky Or. Vratsa Altele  

Teatrul Naţional "Marin Sorescu" Craiova                 Craiova                                                  

Altele  

Teatrul pentru copii si tineret Colibri Craiova          Craiova                                                  

Altele  

Centrul Cultural Municipal "Radu Serban" 

Caracal        Caracal                                                  

Altele  

SC MAYLANDSTYLE SRL                                      Alexandria                                               Altele  

Episcopia Slatinei si Romanatilor                        Slatina                                                  Mânăstirea   

Briag Media Grup Or. Ruse Меdia 
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Municipiul Plevna Centrul turistic de 

informare Or. Plevna 

Administrația 

locală  

Municipiul Vidin Or. Vidin 

Administrația 

locală  

Municipiul Dulovo Or. Dulovo 

Administrația 

locală  

Primaria Municipiului Călăraşi                       Călărași 

Administrația 

locală  

Municipiul Montana Or. Montana 

Administrația 

locală  

Consiliului Județean Dolj Craiova                                                  

Administrația 

locală  

Municipiul Kneja Or. Kneja 

Administrația 

locală  

Municipiul  Varshets Centrul turistic de 

informare  - Varshets Or. Varshets 

Administrația 

locală  

Primaria Municipiului Craiova                            Craiova 

Administrația 

locală  

UAT Municipiul Drobeta Turnu Severin                   Drobeta Turnu Severin            

Administrația 

locală  

Consiliului Judeţean Teleorman Alexandria, Teleorman                                    

Administrația 

locală  

Municipiul Valchedram Or. Valchedram 

Administrația 

locală  

Consiliul Județean Constanța Constanța                                      

Administrația 

locală  

Primăria Constanța Constanța                                      

Administrația 

locală  

Institutul Roman de Cercetari Marine                     Constanța                                      

Administrația 

locală  

Muzeul Olteniei Craiova  Craiova                                             Muzeu 

Muzeul regional de istorie - Dobrich Or. Dobrich 

Muzeu 

Palatul Marincu - Muzeul de Arta si 

Etnografie Calafat Calafat                                                  

Muzeu 

Muzeul regional de istorie - Ruse Or. Ruse 

Muzeu 

Muzeul Campiei Boianului Traian Zorzoliu                 Draganesti-Olt                                            

Muzeu 
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Muzeul judetean "Teohari Antonescu" 

Giurgiu              Giurgiu                                                  

Muzeu 

Muzeul regional de istorie Vidin Or. Vidin 

Muzeu 

Muzeul "Carsium"                                         Hârșova 

Muzeu 

Casa-muzeu „Еmilian Stanev“ 

Or. Veliko Tarnovo Muzeu 

Muzeul regional de istorie 

Or. Veliko Tarnovo Muzeu 

Cazino Constanța                                       Constanța                                      

Muzeu 

Casa Memoriala "Alexandru Sahia"                         

Comuna Manastirea, 

Judeţul Călăraşi            

Muzeu 

Muzeul de istorie – Biala Cherkva Or. Biala Cherkva 

Muzeu 

Muzeul Civilizatiei Gumelnita                            Oltenita                                                 

Muzeu 

Muzeul de Arheologie Callatis                            Mangalia                                                 

Muzeu 

Muzeul Marinei Romane                                    Constanța                                      

Muzeu 

Asociația "Аgenție de dezvoltare a Bulgariei 

de Nord-Vest " Or. Montana 

Organizație 

nonguvernamentală 

Asociația "Kulturni prostranstva " - Ruse Or. Ruse 

Organizație 

nonguvernamentală 

Camera comercială industrială - Dobrich Or. Dobrich 

Organizație 

nonguvernamentală 

Asociația  "Еlias Kaneti" Or. Ruse 

Organizație 

nonguvernamentală 

Asociatia Moara de hartie Comana, jud. Giurgiu                                     

Organizație 

nonguvernamentală 

Asociatia Pro-Mehedinti Drobeta-Turnu Severin  

Organizație 

nonguvernamentală 

Asociație non-profi "Paralel-

Silistra"internațională Silistra 

Organizație 

nonguvernamentală 

Institutul Național al Patrimoniului Bucuresti                                                

Organizație 

nonguvernamentală 
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Asociația "МIG municipii Еlena și 

Zlataritsa" Or. Elena 

Organizație 

nonguvernamentală 

Asociatia Lunca Dunarii                                  Călărași 

Organizație 

nonguvernamentală 

Institutul Perspective Or. Svishtov 

Organizație 

nonguvernamentală 

Ruschiuk.bg 

Or. Ruse Organizație 

nonguvernamentală 

Asociație în sprijinul societății și tineretului 

Ruse  

Or. Ruse Organizație 

nonguvernamentală 

Asociația Carsium                                        Hârșova                                                  

Organizație 

nonguvernamentală 

Asociația "Balgarsko nasledstvo", Balchik Or. Balchik, Bulgaria 

Asociația 

Asociatia de Turism Oltenia (ATO)                        Craiova                                                  

Asociația 

Asociatia Romana a Tinerilor cu Initiativa               Craiova                                                  

Asociația 

Asociația scriitorilor Or. Plevna 

Asociația 

Ii Grumeza Laurentiu Valentin                Orșova Firma turistică  

Christian Tour                                           Constanța                                      Firma turistică  

Space Travel Călărași 

Firma turistică  

Tropical Tour                                             Craiova                                                  

Firma turistică  

Oltenia Tour                                             Craiova                                                  

Firma turistică  

ЕТ "IRKATUR – DIMITAR IVANOV" Or. Montana Firma turistică  

Palace Tour                                              Craiova                                                  Firma turistică 

Kristiana Tour                                           Craiova                                                  

Firma turistică  

Marshall Turism                                          Craiova                                                  

Firma turistică  
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Albert Travel                                       Călărași 

Firma turistică  

Go for Travel                                          Medgidia                                                 

Firma turistică  

Angel Travel                                             Constanța                                      

Firma turistică  

Mapamond                                                 Craiova                                                  

Firma turistică  

Touropa                                                  Craiova                                                  

Firma turistică  

ТА "АPOLO" 2000 Or. Ruse 

Firma turistică  

Tropical Tour SRL                                        Craiova                                                  

Firma turistică  

Hercules Tour                                            Drobeta-Turnu Severin                                    

Firma turistică  

Paradis Vacante de Vis                                   Constanța                                      

Firma turistică  

Pensiunea agroturistica "Giulia"                    Islaz                                                    Firma turistică  

Asociația "Buditeli", jud. Montana Montana, Lom Firma turistică  

Eurolines                                                Craiova                                                  Firma turistică  

Centrul turistic de informare – or. Elena Or. Elena 

Firma turistică  

ASOCIAŢIA JUDEŢEANĂ DE 

AGROTURISM, TURISM RURAL ŞI 

ECOLOGIC CĂLĂRAŞI  

Calarasi, judetul 

Calarasi                               

Firma turistică  

Casa de cultură "Saznanie 1894" Sat. Asenovtsi                                            

Casa de cultură  

Casa de cultură "Paisie Hilendarsky 1870" Or. Balchik 

Casa de cultură  

Casa de cultură "Fakel-1926", sat. Zverino  

sat. Zverino, mun. 

Mezdra, jud. Vratsa 

Casa de cultură  

Casa de cultură "Тrudoliubie 1884" Or. Biala 

Casa de cultură  

Casa de cultură "Docho Mihaylov -1906" 

Sat. Babuk, mun. 

Silistra 

Casa de cultură  

Casa de cultură "Videlina - 1949" Sat. Vokil, mun. Dulovo 

Casa de cultură  

Casa de cultură "Razvitie - 1892"  Or. Biala Slatina                                     

Casa de cultură  
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Casa de cultură "Hristo Botev - 1901" 

Sat. Zafirovo, jud. 

Silistra, comuna 

Glavinitsa 

Casa de cultură  

Casa de cultură "Far 1930" 

Sat. Pavolche, mun. 

Vratsa, jud. Vratsa 

Casa de cultură  

Casa de cultură " Hristo Botev - 1942" 

sat. Okorsh, mun. 

Dulovo 

Casa de cultură  

Casa de cultură "Drujba 1898" 

Сsat. Durankulak, mun. 

Shabla, jud. Dobrich 

Casa de cultură  

Casa de cultură "Slantse-1925" sat. Alekovo, 

mun. Svishtov 

sat. Alekovo, mun. 

Svishtov, jud. Veliko 

Tarnovo 

Casa de cultură  

Casa de cultură "PROSVETA - 1944" 

Sat. Chernik, mun. 

Dulovo 

Casa de cultură  

Casa de cultură "ОТЕTS PAISIE- 1949" sat. Oven,  mun. Dulovo 

Casa de cultură  

Casa de cultură "HRISTO BOTEV - 1941" 

Sat. Paisievo, mun. 

Dulovo 

Casa de cultură  

Casa de cultură "Svetlina - 1928", sat. 

Negovanovtsi 

sat. Negovanovtsi, 

comuna Novo selo, jud. 

Vidin 

Casa de cultură  

Casa de cultură "Probuda 1927 Sofronievo" 

Sat. Sofronievo, mun. 

Мizia, jud. Vratsa 

Casa de cultură  

Каritas Ruse Or. Ruse 

Casa de cultură  

Casa de cultură "Saglasie - 1890", or. 

Kavarna 

or. Kavarna, jud. 

Dobrich 

Casa de cultură  

Casa de cultură "Saznanie - 1915" Sat. Septemvriytsy 

Casa de cultură  

Casa de cultură "Svetlina - 1941" – or. 

General Toshevo, jud. Dobrich or. General Toshevo 

Casa de cultură  

Casa de cultură "Zora 1894", or. Shabla 

or. Shabla, jud.  

Dobrich 

Casa de cultură  

Casa de cultură "Hristo Smirnensky - 1940" 

Sat. Sitovo, com. Sitovo 

jud. Silistra 

Casa de cultură  

Casa de cultură "Svetlina - 1906 - Smilets " 

Sat. Smilets, mun. 

Silistra 

Casa de cultură  

Casa de cultură "Saznanie - 1927" Sat. Dolni Vadin 

Casa de cultură  

Biblioteca de pe lângă Casa de cultură 

"Postoyanstvo", or. Lom or. Lom 

Casa de cultură  
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Casa de cultură "Dimitar Donchev - Doktora 

- 1893" Or. Tervel, jud. Dobrich 

Casa de cultură  

 

Participarea procentuală a instituțiilor individuale în structura celor 150 de părți interesate 

principale este prezentată în graficul următor.  

 
 

Repartizarea părților interesate între România și Bulgaria după tipuri de instituții este 

următoarea: 

 
Legenda: piciorul albastru (primul): date din Bulgaria; Piciorul portocaliu (al doilea): Date 

din România 

 

În ceea ce privește cele 50 de părți interesate suplimentare, acestea sunt după cum urmează: 

 

Instituție  Localitate Tipul de instituție 

Biblioteca Judeteana "I.A. Bassarabescu" 

Giurgiu Giurgiu Bibliotecă  

1% 11% 

1% 

20% 

1% 

1% 
10% 

11% 
9% 

2% 

12% 

3% 

18% 

Repartizare procentuală a celor 150 de părți interesate  
după tipuri de instituții  

Аrhiva 

Biblioteca 

Galerie 

Altele 

Мânăstire  

Меdie 

Administrația locală 

Мuzeu 

Organizație nonguvernamentală 
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Firma turistică 

Societate turistică 
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Repartizarea  instituțiilor după țări 
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Biblioteca Judeteana Olt "Ion Minulescu" Slatina Bibliotecă  

Biblioteca de pe lângă Casa de cultură 

"Hristo Botev - 1900" Or. Varshets 

Bibliotecă  

Casa de cultură "Оsvobojdeniе - 1940" Sat. Sokol Bibliotecă  

Casa de cultură "Zahari Stoyanov-1937" or. 

Ruse - Bibliotecă Or. Ruse 

Bibliotecă  

Casa de cultură "Hristo Botev - 1907"  Or. Roman Bibliotecă  

Domeniul Greaca Calarasi Altele 

Hotel Dobrogea  Medgidia Altele 

Hotel Edma Alexandria Altele 

Hotel Hestia     Calarasi Altele 

Hotel Putitor Danubius Pontic Zimnicea Altele 

Motel Mara Alexandria Altele 

Pension Azaro Oltenița Altele 

Pensiunea Curtea dintre Vii Ostrov Altele 

Pensiunea Tropaeum Traiani Adamclisi  Altele 

Popas Fântânița  Murfatlar Altele 

Primaria Municipiului Alexandria, 

Teleorman Alexandria 

Altele 

Red Hotel Alexandria Altele 

Vila Giulia, Izlaz, Teleorman  Izlaz Altele 

Vila Levent Mangalia               Altele 

Vila Select Techirghiol Altele 

Villa Edel Constanta Altele 

Gaiana buck and art Ruse Altele 

Școala medie cu predare a limbii germane " 

Friedrich Schiller " Or. Ruse 

Altele 

Consiliul Judetean Giurgiu Giurgiu Administrația locală 

Directia Judeteana de Cultura Dolj Craiova Administrația locală 

Prefectura Ruse Or. Ruse Administrația locală 

Primăria Elena Or. Elena Administrația locală 

Arhivele Nationale Constanţa Мuzeu 

Casa Memoriala "Petre Ghelmez" Giurgiu Мuzeu 

Muzeul de Arta Craiova Craiova Мuzeu 

Muzeul vieții urbane Or. Ruse Мuzeu 

Muzeul regional de istorie Veliko Tarnovo Veliko Tarnovo Мuzeu 

ASOCIATIA ART - MUSIC FOR 

PEOPLE  Constanta 

Organizație 

nonguvernamentală 

Asociatia Callatis Mangalia               

Organizație 

nonguvernamentală 

ASOCIATIA DE PROMOVARE SI 

DEZVOLTARE TURISTICA AQUA Mamaia 

Organizație 

nonguvernamentală 

https://travelminit.ro/ro/cazare/murfatlar
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MAGIC 

Centrul de afaceri pentru sprijinirea 

întreprinderilor mici și medii 

Or. Ruse Organizație 

nonguvernamentală 

Ruschiuk.BG 

Or. Ruse Organizație 

nonguvernamentală 

Agentia de turism VIP TOURS Giurgiu Firma turistică  

Agentii de turism Filadelfia Group  Alexandria Firma turistică  

Daiavedra Constanta Firma turistică  

Emma Holidays  Hârșova Firma turistică  

Logic Travel Alexandria Firma turistică  

PHEONIX TRAVEL 

Drobeta-Turnu 

Severin                              

Firma turistică  

ROXY TRAVEL Constanţa Firma turistică  

Sky Limit Craiova Firma turistică  

Centru național "Vazrajdane 1906" Sat. Shtarklevo Casa de cultură  

Casa de cultură "Аngel Kanchev" Or. Ruse Casa de cultură  

Casa de cultură "Probuda - 1908" Or. Gramada Casa de cultură  

Casa de cultură "Prosveta - 1909", sat. 

Hayredin sat. Hayredin 

Casa de cultură  

 

 
 

 

 

Repartizarea părților interesate între România și Bulgaria după tipuri de instituții este 

următoarea: 

 

12% 

36% 

8% 
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8% 
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Legenda: piciorul albastru (primul): date din Bulgaria; Piciorul portocaliu (al doilea): Date 

din România 

 

 

ÎPrin analiza pregătită a părților interesate, au fost identificate 3 grupuri de instituții cu 

potențial diferit de participare la dezvoltarea turismului literar în regiunea transfrontalieră 

România-Bulgaria, și anume: 

 

 Primul grup - au cel mai mare potențial ca o combinație de capacitate și motivație și 

aceasta include galeriile, casele de cultură, asociațiile și administrațiile locale. 

 Al doilea grup - au un potențial mediu ca o combinație de capacitate și motivație și 

aici sunt incluse bibliotecile, muzeele și diverse alte entități care ar fi relevante pentru 

procesul de creare și distribuire a produselor de turism literar. 

 Al treilea grup - acestea sunt entitățile cu cel mai mic potențial - include companiile de 

turism, societățile de turism, organizațiile nonguvernamentale și arhivele. 

 

Prezentul plan strategic va lua în considerare rezultatele stabilite în analiza Poziției nr. 2 

privind motivația și capacitatea părților interesate individuale și va propune măsuri concrete 

pentru a stimula participarea acestora la activitățile rețelei transfrontaliere. 

 

Cu privire la circumstanța că, înființarea unei rețele transfrontaliere de persoane interesate în 

domeniul turismului literar are un caracter pilot, măsurile din acest plan sunt destinate să 

acopere perioada de referință din 2020 până la sfârșitul anului calendaristic 2024. Perioada 

este optimă pentru dezvoltarea și testarea eficacității măsurilor, după care acestea ar putea fi 

actualizate / adaptate. 

 

IV. Obiective și activități. 
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Obiectivul principal al acestui plan strategic este înființarea și operarea eficientă a unei 

rețelei  durabile de către părți interesate pentru a sprijini dezvoltarea turismului literar în 

regiunea transfrontalieră România-Bulgaria. 

 

Оbiectivul principal formulat ar putea fi examinat prin prisma următoarelor obiective și 

activități specifice pentru executarea lor: 

 

 Obiectivul specific nr. 1: Mobilizarea eficientă a capacității părților interesate 

selectate și implicarea lor pe termen lung în procesul de dezvoltare și promovare 

a turismului literar din regiune. 

Activitatea 1.1: Oferea de către părțile interesate a unei propuneri de 

contribuție individuală și resurse, care să sprijine dezvoltarea turismului 

literar în regiunea transfrontalieră 

 

Implementarea activităților comune coordonate din pareta rețelei de către părțile interesate la 

executarea Strategiei integrate pentru dezvoltarea durabilă a „Comorilor scrise ale destinației 

transfrontaliere de pe Dunărea de Jos pentru turism literar”, 2020 - 2030, ar necesită  de 

cunoașterea dorințelor și oportunităților lor specifice pentru participă la acest proces. Scopul 

este de a se obține o cooperare optimă pentru părțile, fără a se încălca angajamentele lor 

stabilite în activitatea principală. Un studiu urmează a fi făcut în etapa inițială a formării 

rețelei și, în acest scop, propunându-se utilizarea unui chestionar standardizat, care ar trebui fi 

trimis la e-mailurile oficiale de contact ale participanților.  

  

Activitatea 1.2: Elaborarea anuală a unui program coordonat cu inițiativele 

rețelei de către părțile interesate. 

Pe baza informațiilor primite și prelucrate în cadrul activității 1.2, ar urma a se elabora un 

program în care pe baza anuală urmează a se stabili obiectivele ale funcționării rețelei. 

Elaborarea unui astfel de tip de document și adoptarea ulterioară a acestuia de către părți va 

sistematiza resursele și va stabili un regim coordonat de acțiune comună. Deoarece programul 

are un caracter operațional, acesta este supus actualizărilor, dacă ar fi cazul, astfel încât să 

respundă pentru modificările intervenite asupra mediului. 

 

Activitatea 1.3: Creșterea cunoștințelor și capacității membrilor rețelei de 

către părțile interesate cu privire la problemele și măsurile din domeniul 

turismului literar, luând măsuri pentru creșterea stimulentelor pentru 

participarea lor la rețeaua. 

După cum se poate observa din studiile făcute în cadrul Poziției nr. 2 printre părțile interesate, 

fiecare tip de grup evaluează în mod diferit potențialul uman disponibil (evaloarea cea mai 

mare era printre asociațiile și galeriile și cea mai scăzută la arhivele), gradul de importanță a fi 

parte dintr-o structură pentru crearea și distribuirea a unui produs turistic (cea mai mare fiind 

printre casele de cultură și cea mai scăzută la firmele turistice, organizațiile 
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nonguvernamentale), recunoașterea ca participare favorabilă la structura, pentru crearea și 

distribuirea acestui tip de  produse turistice (cea mai mare evaloare la asociațiile și casele de 

cultură și cel mai scăzută la societățile turistice). 

 

Prin analiza a fost raportată activitatea slabă a entităților comerciale, care se află în contactul 

cel mai direct cu utilizatorii finali. Este evident că, conform concursului al părților interesate, 

ar fi foarte dificil să se realizeze o dezvoltare reală a produsului, dacă acești subiecți n-ar fi 

activați. Aceasta înseamnă că, trebuie fi create condiții prin care să poată fi interesați practic 

de crearea și oferirea de produse legate cu turismul literar. În primul rând, ar trebui să fie 

„furnizați” cu informații suficiente și potrivite, care, pe de o parte, să accentueze atenția lor, 

iar pe de altă parte, să le orienteze către oportunitățile de creare reală a produselor cu un 

asemenea caracter.  

 

Dar, ca un aspectul faorabil, poate fi evaloată circumstanța că principalul motiv pentru 

potențialul insuficient în principiu consta nu în lipsa motivației (mediu pentru concursul 

părților interesate), iar în caz de lipsa obiectivă de capacitate suficientă (și din punct de vedere 

al condițiilor din regiune) și din punct de vedere resurselor umane în înăuntrul subiecților 

înșiși). 

 

Din acest punct de vedere, întreprinderea unui sistem de activități pentru informarea și 

angajarea membrilor rețelei, precum și a celor potențial viitori, cu problemele aferente 

dezvoltării turismului literar, ar favoriza participarea lor mai activă la activitățile planificate în 

comun. 

 

În programul din cadrul Activității 1.2, a se planifica organizarea de seminare tematice, zile 

de informare, cursuri de instruire, ateliere pentru schimbul de bune practici între participanți și 

alte tipuri de evenimente similare. În punctul 7 din acest document, problema a fost examinată 

mai detaliat. 

 

Se recomandă ca, în etapa inițială a operațiunii rețelei, fiecare membru să se aducă la 

cunoștință cu activitățile și rezultatele din executarea proiectului № ROBG-290 „Comori 

scrise ale Dunării de Jos”. În acest fel, rețeaua va obține o imagine mai clară și mai completă 

despre viziunea generală, asupra direcției urmărite de dezvoltare a turismului literar din 

regiune.   

 

 

Activitatea 1.4: Trasabilitatea contribuției realizate a părților interesate în 

activitatea rețelei 

Funcționarea corectă a rețelei de către părțile interesate se află într-o legatură directă de 

disponibilitatea feedback-ului și controlului acțiunilor efectuate de participanți. Se recomandă 

ca rapoartele individuale de activitate să fie întocmite și transmise la sfârșitul fiecărui an 

calendaristic. Pentru o prelucrare ulterioară mai ușoară, ear fi bine ca aceștia să fie într-un 

model standardizat, în care, pe lângă ceea ce s-ar fi făcut până în acest moment, să fie indicate 



Plan strategic pe termen mediu pentru dezvoltarea activității a rețelei transfrontaliere a părților interesate 

 

21 

 

dificultățile întâmpinate și propunerile de inițiative în următoarea perioadă anuală. Pe această 

bază, va fi mai optim a se elabora programul anual, și  va fi monitorizat gradul de angajament 

și motivație al participanților la rețeaua. 

 

În afară de raportarea anuală, feedback-ul poate fi obținut la alte întâlniri comune, inițiative, 

discuții individuale. 

 

 Obiectivul specific nr. 2: Stabilirea și menținerea unei comunicări eficiente între 

părțile interesate și partenerii din proiect. 

 

Activitatea 2.1: Elaborarea și stabilirea unor canale de comunicare adecvate 

Aceasta include validarea tuturor mijloacelor de comunicare aplicabile, prin care va avea loc 

interacțiunea dintre participanții la rețeaua. Pentru mai multe informații - consultați pt. 7 din 

prezentul document. 

 

Activitatea 2.2: Dezvoltarea regulilor și procedurilor interne de comunicare, 

coordonare și luare a deciziilor, feedback și control. 

Fluxul de comunicare eficientă și schimbul de date ar presupune existența unor instrucțiuni 

clare cu privire la modul în care ar trebui să procedeze. Din acest punct de vedere, se propune 

utilizarea regulilor și procedurilor care corespund nivelurilor ierarhice din structură și 

drepturilor, obligațiilor și responsabilităților recunoscute ale părților. Pentru mai multe 

informații - consultați pt. 7 din prezentul document. 

 

 Obiectivul specific nr. 3: Amolificare dimensiunii rețelei de către părțile 

interesate 

 

Activitatea 3.1: Atragerea de noi participanți la rețeaua 

Pentru dezvoltarea turismului literar în regiune și nu numai, este important nu numai să 

păstrăm părțile interesate implicate în prezent, ci și să atragem pe altele noi. În acest scop vor 

fi utile toate evenimentele publice viitoare, asistența instituțiilor de stat, promovarea rețelei 

printre partenerii părților interesate. 

 

Activitatea 3.2: Extinderea contribuției și angajamentului participanților actuali. 

 

Apartenența la rețeaua ar presupune trecerea unei perioade de studiu în care dorința părților 

interesate de a participa s-ar fi redus la o contribuție limitată într-o anumită măsură. Scopul 

inițiativelor planificate pentru activitatea 1.3 este de a crește angajamentul, capacitatea, 

experiența și dorința părților interesate de a-și uni forțele în dezvoltarea turismului literar din 

regiune. Se prevede ca la fiecare elaborare a programului anual ulterior pentru activitatea 

rețelei să se stimuleze creșterea contribuției individuale, împreună cu contra-beneficiile 

realizate. Scopul este de a se declanșa un efect multiplicator al valorii adăugate fața de 

individualul (părțile interesate ca atare) și totalul (rețea). 
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Activitatea 3.3: Stabilirea de parteneriate cu firme, organizații și instituții 

din alte regiuni și domenii. 

Funcționarea rețelei necesită de sprijinul unor terți (sub formă de firme, organizații și 

instituții) pentru a completa, dezvolta, promova și susține activitățile sale. Aceasta include nu 

numai persoanele juridice din idomeniul, ci și de la vecinii cu care s-ar putea găsi un punct de 

contact. Stabilirea de parteneriate este o condiție prealabilă pentru atragerea ulterioară a 

persoanelor în structura rețelei. 

 

 

V. Principii pentru funcționarea rețelei de părțile interesate 

Înființarea și funcționarea rețelei de părți interesate în serviciul dezvoltării durabile a 

turismului literar în regiunea transfrontalieră România-Bulgaria ar trebui să se bazeze pe un 

sistem de principii, care ar putea fi examinate pe două niveluri:  

 

1. Nivelul 1: Principii, privind funcționarea structurală a rețelei (Principii interne) 

 

Principiile interne privesc structura organizațională a rețelei de către părțile interesate și 

modul său de funcționare. Principiile generale bazate pe practicile internaționale bune includ: 

 Angajament (responsabilitate) - se exprimă în nevoia percepută de a înțelege, angaja și 

identifica comunitatea locală și de a lua măsurile adecvate într-un stadiu timpuriu. 

Există o viziune clară despre obiectivele comune ale rețelei de către părțile interesate 

și   depunerea eforturilor necesare de fiecare membru al rețelei în scopul cooperării și 

pentru a aduce o contribuție adecvată la realizarea acestora. 

 Integritate – se demonstrează atunci, când părțile interesate ar fi implicate într-un mod 

care ar promova încrederea și respectul reciproc; 

 Respect - se formează atunci, când sunt luate în considerare drepturile, credințele 

culturale, valorile și interesele părților interesate și ale comunităților locale învecinate; 

  

 Transparență - apare atunci, când preocupările oamenilor locali ar fi abordate rapid, 

deschis și eficient; 

 Familiarizare - realizată atunci când participarea largă este încurajată și susținută prin 

oportunități adecvate; 

 Încredere – se formează printr-un dialog deschis și valoros, prin care respectul se 

demonstrează și se mețin credințele, valorile și opiniile comunității locale. 

 Egalitate - opinia și interesele părților interesate individuale din rețeaua sunt evaluate 

și acceptate cu aceeași pondere. 

 Politici orizontale - nu este permisă discriminarea părților interesate în ceea ce privește 

religia, vârsta, sexul, etnia și alte principii. 

 Echilibru - se exprimă prin realizarea unor relații optime între reprezentanții diferitelor 

grupuri de părțile interesate. 

 Adaptabilitate - rețeaua se poate modifica și crește și se poate ramifica în direcții 

diferite, în funcție de nevoile mediului. 
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 Aspectul voluntar - participarea fiecăruia dintre părțile interesate la rețeaua trebuie să 

fie voluntară și fără aplicarea mecanismelor de influențare. 

 Autonomie - diferitele tipuri de participanți urmează să contribuie la obiectivul general 

al rețelei, dar respectând urmărind misiunea organizației lor. 

 

  

2. Nivelul 2: Principii privind deciziile pentru irealizarea unui turism literar competitiv 

și durabil (Principii externe) 

 

Prima comunicare - „Ordie la zi pentru un turism european durabil și competitiv” (Comisia 

Europeană, 2007) - determină principiile în Europa. Aceste principii sunt după cum urmează: 

- Adoptarea unei abordări complete și integrate: trebuie luate în considerare toate 

impacturile diferite ale turismului în planificarea și dezvoltarea acestuia. 

 Planificarea pe termen lung: Planificarea pe termen lung necesită abilitatea de a se 

susține anumite activități în timp. 

 Obținerea unui ritm de dezvoltare adecvat: Este necesar în dezvoltarea turismului să 

rconsemnăm și să respectăm natura, resursele și nevoile comunităților și destinațiilor 

gazdă. 

 Implicarea tuturor părților interesate: o abordare durabilă ar necesita de o participare 

cuprinzătoare și dedicată la luarea deciziilor și la punerea în aplicare de toate părțile 

interesate, pentru obținerea de rezultate. 

 Utilizarea celor mai bune cunoștințe disponibile: politicile și acțiunile ar trebui fi luate  

în concordanță cu cele mai actualizate și adecvate surse de cunoștințe dovedite. 

Informațiile despre tendințele și impactul turismului, abilitățile dobândite și experiența 

trebuie fi distribuite în toată Europa. 

 Reducerea și gestionarea riscurilor (principiul precauției): Atunci când ar exista 

incertitudine cu privire la rezultatele, ar fi necesar să se efectueze o evaluare completă 

și să se ia măsuri preventive pentru a se evita posibilitatea dăunării mediului sau 

societății. 

 Reflectarea efectelor asupra costurilor (plătite de consumator și poluator): Prețurile ar 

trebui să reflecte costurile reale pentru societate ca urmare activităților de consum și 

producție. 

 Stabilirea și respectarea frontierelor acolo unde este cazul: ar trebui raportată 

capacitatea de primire a obiectelor individuale și a zonelor turistice mai largi, cu 

pregătirea și capacitatea de a limita, ori unde și ori când, dacă ar fi cazul, câmpul 

dezvoltării turismului și volumul fluxului turistic. 

 Monitorizare continuă: durabilitatea se bazează pe conștientizarea impacturilor și 

raportarea lor continuă, pentru a putea fi făcute modificările și îmbunătățirile necesare. 

Aceste principii urmează fi respectate la realizarea activităților părților interesate și, împreună 

cu acestea, și actele normative strategice în vigoare în domeniul turismului la nivel european, 

național și regional. 
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În ultimii ani, s-ar fi intensificat accentul pe promovarea sustenabilității în dezvoltarea 

turismului. Organizația Mondială a Turismului definește conceptul după felul următor: 

„dezvoltarea turismului (care) nu cauzează probleme ecologice sau socio-culturale grave, ar 

ajuta la menținerea și îmbunătățirea calității întregi a mediului al spațiilor turistice și la 

asigurarea unui nivel ridicat de satisfacție turiștilor, astfel încât să dezvolte piețele și 

beneficiile turismului în societate ”(Organizația Mondială a turismului 1998). Aceeași 

instituție definește, de asemenea, conceptul ca un tip de turism care „ține seama pe deplin de 

impacturile sale economice, sociale și ecologice actuale și viitoare, răspunzând la nevoile 

vizitatorilor, industriei, mediului și comunităților gazdă”. (Programul Organizației Națiunilor 

Unite pentru Mediu - UNEP și Organizația Mondială a turismului, 2005) 

 

Prin urmare, unele dintre principiile de bază ale turismului durabil, respectiv cei trei piloni 

principali ai durabilității, de care trebuie să țină cont toți factorii interesați, sunt următoarele: 

 

 Utilizarea optimă a resurselor deecologice și ajutarea la conservarea resurselor 

naturale și a biodiversității. 

 Respectarea identității socio-culturale a comunităților gazdă, contribuind la înțelegerea 

și toleranța interculturală. 

 Planificarea unor acțiuni economice executabile, pe termen lung, care să ofere 

beneficii socio-economice tuturor părților interesate, distribuite în mod rezonabil între 

participanți și care acoperă oportunități stabile de ocupare a forței de muncă și de 

generare a veniturilor pentru comunitățile gazdă. 

 

VI. Metodologie pentru funcționarea eficientă și comunicarea între membrii rețelei 

transfrontaliere a părților interesate 

 

Înfiinâarea unei rețele funcționale și durabile de către părțile interesate ar presupune existența 

a următoarele elemente cheie: 

 

- Puterile și obligațiile fiecărui partener 

Puterile și obligațiile ar putea fi convenite la două niveluri: 

o Nivelul 1: Generale (același pentru toți participanții) - acesta include condiții 

egale de bază, care asigură buna funcționare a sistemului, fără a se raporta la 

caracteristicile individuale ale participanților. Aceștia din urma urmează să nu 

intre în conflict cu activitatea principală a participanților. 

o Nivelul 2: Speciale (individuale) – aici ar putea fi formate  puteri și obligații 

specifice performante, în funcție de natura activităților participanților, în 

scopul sprijinirii activității rețelei, fără a introduce disproporții de niciun fel. 

Puterile și obligațiile generale vor fi conturate la nivel central, iar cele speciale vor face 

obiectul propunerilor individuale. Ambele tipuri vor fi ulterior supuse votării și aprobării.  

 

 Contribuția efectivă și tipul de resurse 
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Contribuția participanților individuali la rețeaua, inclusiv resursele umane, intelectualule, 

materialule etc. Precum și propriile implicate nu trebuie să deregleze executarea activității lor 

de bază, în același timp fiind în conformitate cu nevoile și obiectivele rețelei și coordonate cu 

restul inițiativelor (după tip, timp și loc, ori unde și ori când ar fi necesar). 

 

La începerea activității rețelei, fiecare participant ar trebui să facă o propunere despre 

modalitățile prin care ar putea fi util pentru dezvoltarea turismului literar din regiune. Pe baza 

propunerilor colectate pentru contribuția individuală, se va elabora un plan-program general 

detaliat cu activități coordonate, care va fi supus aprobării și executării ulterioare. Același ar 

trebui fi elaborat anual, precum și ar putea fi actualizat la cererea oricărui participant la rețea 

și cu aprobarea majorității.   

 

- Etape și proceduri de lucru 

Etapele de lucru sunt acțiuni detaliate și coerente în executarea planului-program aprobat. La 

rândul lor, procedurile vor determina modul de desfășurare proceselor de management, 

supraveghere și de execuție în cadrul structurii. 

 

- Sistem de comunicare 

Sistemul de comunicare este prezentat în detaliu la punctul următor. Scopul este de a se obține 

o comunicare clară, rapidă, în timp util, orientată spre soluționarea problemelor curente. 

 

- Riscul de decontare, circumstanțe neprevăzute 

Asenebea sistemului de comunicații, riscurile sunt prezentate într-un punct separat din acest 

document, fiecare dintre acestea fiind evaluat pe o scară de probabilitate de apariție, fiind de 

asemenea propuse, măsuri de bază pentru reducerea acestora. Previzibilitatea mediului extern 

și intern al rețelei este un factor cheie pentru activitatea părților interesate în favoarea 

realizării obiectivelor comune identificate.  

 

- Beneficiile finale aca urmare participării 

Dezvoltarea turismului în destinație ar duce la diferite tipuri de beneficii pentru diferiți 

participanți la rețeaua de părți interesate. Urmează ca beneficiile a fi recunoscute în stadiul 

inițial al funcționării rețelei și prezentate participanților. 

Reamintim faptul că, potrivit unui sondaj fața de părțile interesate din cadrul Poziției nr. 2, s-

ar fi constatat că, participarea organizației la înființarea, dezvoltarea și distribuția produselor 

turistice legate de turismul literar, mai degraba ar avea un efect mai favorabil asupra 

activităților sale, potrivit celor patru zecimi din participanții la studiu și pe deplin favorabili - 

potrivit a aproape o treime.  

 

VII. Forme și activități de comunicare între membrii rețelei transfrontaliere a părților 

interesate 
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Ca un obiectiv specific nr. 2 ar fi stabilirea și menținerea unei comunicări eficiente între 

părțile interesate și partenerii proiectului. Aici sunt incluse două activități - concepere de 

canale de informare și proceduri de lucru între participanți. În acest sens, așa cum va fi indicat 

la punctul 9 din planul pe termen mediu, se planifică elaborarea unui manual detaliat cu 

instrucțiuni pentru canalele de comunicare adoptate, precum și stabilirea regulilor interne și a 

procedurilor aplicabile pentru a asigura funcționarea eficientă a sistemului, în condițiile de 

luarea deciziilor la timp, depășirea dificultăților, stabilirea informată a obiectivelor și 

controlul curent. Urmează ca rețeaua de comunicații să se bazeze pe reguli clare stabilite, 

urmând nivelurile ierarhice la luare a deciziilor. 

 

Legăturile de comunicare pot fi prezentate la mai multe niveluri: 

 Nivelul 1: Comunicarea cu părțile interesate din aceeași regiune - aici interacțiunea 

participanților s-ar realiza pe criteriul național. 

 Nivelul 2: Comunicare cu părțile interesate care reprezintă același tip de organizație. 

 Nivelul 3: Comunicare cu toate părțile interesate member. 

Un factor important pentru funcționarea rețelei ar fi stabilirea managementului și controlului 

centralizat. În acest scop, se propune ca Biblioteca din Ruse și Biblioteca din Craiova, ca 

parteneri de proiect, să împartă responsabilitatea, fiecare dintre ei fiind responsabil pentru 

părțile interesate de pe teritoriul său național - aceasta ar include comunicarea, gestionarea și 

controlul proceselor. După cum s-a specificat la punctul 6 din prezentul document, fiecare 

dintre participanți va avea anumite drepturi și obligații generale și specifice (dacă ar fi cazul), 

urmând ca aceleași să fie notate și aduse în atenția tuturor părților.  

 

Este propus ca legăturile de comunicare, gestionare și control să adopte structura ierarhică 

prezentată în următoarea Organigramă: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instituții din Bulgaria cu care 

interacționează rețeaua de 

părți interesate 

Instituții din România cu care 

interacționează rețeaua de 

părți interesate 

Biblioteca din Ruse 

Mari biblioteci 

Biblioteca din 

Craiova 
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Organigrama ilustrează mediul intern și extern al funcționării rețelei de părțile interesate, 

precum și cele trei niveluri de comunicare enumerate anterior. Evident, fiecare dintre 

participanți va fi liber să comunice cu celelalte părți implicate, în ceea ce privește egalitatea - 

acest tip de relație este descris cu o săgeată bidirecțională. 

 

Gestionarea și controlul centralizat al proceselor, precum și determinarea regulilor, vor fi 

preluate de Biblioteca din Ruse și Biblioteca din Craiova - acest tip de relație este descris cu o 

săgeată unidirecțională. Același tip de săgeată este aplicat în relațiile cu instituțiile (la nivel 

regional, național și european) cu care va fi angajată activitatea rețelei. 

 

În procesul de lucru, rețeaua de părțile interesate va efectua o comunicare internă prin 

utilizarea canalelor prezentate în tabelul de mai jos: 

 

Canale de comunicare: 

 

Aplicare: 

Buletine electronice lunare pentru 

dezvoltarea activității rețelei transfrontaliere a 

părților interesate 

țări 

Buletinele electronice fac obiectul elaborării în 

cadrul Poziției nr. 4 la invitația publică. Acestea 

vor conține informații despre bunele practici, 

tendințe în dezvoltarea turismului literar, nișe de 

piață, destinațiile lider etc. 

 

Platforma online Platforma online va permite membrilor rețelei să 

comunice. Problemele operaționale privind 

funcționarea rețelei vor putea fi discutate în timp 

real. 

Е-mail 

 

Corespondența prin e-mail este unul dintre cele 

mai convenabile, mai ușor de urmărit canale de 

comunicare. Se propune ca aceasta să fie una 

dintre principalele forme de corespondență între 

Părțile interesate din 

Bulgaria - membri ai 

rețelei 

Părțile interesate din 

România - membri ai 

rețelei 

Părți partenere terțe 
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părți. În acest scop, ar fi important ca fiecare 

participant să furnizeze o adresă oficială de e-

mail și, dacă ar fi posibil, o a doua (de rezervă), 

în caz de probleme tehnice cu prima. Ar fi de 

recomandat să trimiteți un e-mail cu cel puțin o 

copie explicită, la primire a se trimite confirmare, 

precum și să specificați numărul de zile 

lucrătoare în care opinia poate fi returnată în 

cazul unei întrebări. Această modalitate permite o 

mai bună planificare a timpului și proceselor în 

rețea. 

Convorbiri telefonice 

 

Convorbirile telefonice sunt, de asemenea, unul 

dintre canalele, care ar permite schimbul rapid de 

informații și luarea deciziilor. 

La pornirea rețelei, fiecare membru ar trebui să 

furnizeze o listă a persoanelor de contact și a 

numerelor de telefon, iar informații rezumative 

vor fi furnizate tuturor părților interesate. 

Întâlniri personale 

 

Întâlnirile personale rămân una dintre cele mai 

eficiente forme de comunicare. Acestea ar trebui 

realizate în caz de posibilitate și dorință de către 

participanți. 

Seminarii, zile de informare, forumuri, festivaluri 

și alte evenimente 

 

Toate acestea sunt evenimente în care 

participanții la rețea vor putea dobândi noi 

cunoștințe și experiență, vor face cunoștințe noi 

și vor discuta subiecte importante pentru ei în 

domeniul turismului literar. 

După cum sa menționat, la elaborarea 

programelor anuale, ar fi de recomandat să fi 

indicat numărul și tipul evenimentelor viitoare. 

Este important ca acestea să fie distribuite 

teritorial și în timpul, într-un mod care să 

mențină interesul și angajamentul participanților 

- important în special pentru festivaluri, despre 

care se recomandă să fie la cel puțin 5 luni de 

distanță unul de altul. 

Întâlniri și conversații online prin intermediul 

unor platforme precum zoom, viber, skype, 

messenger, google meet și altele. 

Întâlnirile online, în special în ultimele luni de 

situație de epidemii, sunt unul dintre cele mai 

preferate canale de comunicare din domeniul 

afacerii. Acestea ar trebui utilizate și de către 

participanții la rețea, deoarece ar permite 

discutarea problemelor de către o gamă largă de 

participanți într-un mediu protejat, fără a perturba 

ritmul activității lor principale (costuri mici - 

beneficii mari). 

Corespondență pe purtator letric Urmează ca aceeași să se aplice documentelor 

oficiale în cazul în care utilizarea unui alt tip de 
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comunicare n-ar fi posibilă. 

Site web elaborat în cadrul proiectului Va fi o secțiune dedicată părților interesate. Ei 

vor avea nume de utilizator și parole pentru a 

accesa. Site-ul va furniza informații utile 

membrilor rețelei. Vor fi publicate știri din 

domeniul turismului literar, precum și 

evenimente, oportunități de finanțare și 

cooperare. 

Membrii rețelei transfrontaliere a părților 

interesate vor avea acces la toți colegii ai lor și, 

într-un forum online, vor împărtăși puncte de 

vedere cu privire la problemele turistice 

importante. Prin intermediul site-ului web și al 

corespondenței electronice a membrilor săi și a 

vizitatorilor online, rețeaua transfrontalieră a 

părților interesate va efectua sondaje sociologice, 

periodice, interviuri și sondaje de marketing, care 

vor fi publicate pe site-ul web. 

 

 

 

VIII. Riscuri și măsuri principalele pentru depășirea acestora 

 

1. Riscuri legate de funcționarea rețelei de părțile interesate 

 

 

Riscurile identificate sunt prezentate în tabelul de mai jos: 
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2. Impactul asupra riscului 

Pentru riscurile care se încadrează în categoria „mediu” sau „înalt”, măsurile de impact sunt 

prezentate mai jos, în direcția reducerii nivelurilor acestora. 

Tip risc Descriere riscului Evaloarea  riscului  

(înalt/mediu/scăzut) 

Riscul de retragere unor 

membrii ai rețelei de părți 

interesate 

Principalii factori pentru retragerea unui 

membru ar fi pierderea dobânzii, 

beneficiile reduse, lipsa timpului și a 

resurselor. 

Mediu  

Riscul dereglării comunicării 

și a nivelului redus de 

implicare a părților interesate 

Lipsa unei comunicări egale, oportune, 

bidirecționale și orientate către rezultate 

ar fi cauza, pentru reducerea dorinței 

membrilor rețelei de a coopera în 

îndeplinirea obiectivelor comune 

identificate. 

Mediu 

Riscul unui mediu extern 

nefavorabil pentru 

dezvoltarea activității rețelei 

de către părțile interesate 

Aceasta include toți factorii externi ai 

rețelei care i-ar afecta negativ asupra 

activității - economice, juridice, 

ecologice, de sănătate (cu predominanță 

asupra situației epidemiologice) și altele. 

Înalt  

Riscul lipsei sprijinului 

financiar pentru activitățile 

părților interesate 

Lipsa finanțării pentru activitățile 

întreprinse de rețea, inclusiv situația 

financiară dificilă și prognozele pesimiste 

despre fluxurile bănești ale fiecărei părți 

interesate, reprezintă un risc serios de 

perturbare a funcționării optime a rețelei. 

Înalt 

Persoane juridice  noi pentru 

aderare la rețea sau 

producerea de risc ca urmare 

lipsei de dorință de a 

colabora. 

Lipsa unei viziuni comune recunoscute și 

a beneficiilor din apartenența la rețea 

reprezintă un obstacol serios în calea 

extinderii sale în continuare. Același 

lucru este valabil și pentru realizarea 

colaborării cu părți terțe, sub formă de 

organizații, instituții la nivel regional, 

național și european. 

Mediu 
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Tipul de risc Evaluarea 

riscului 

înainte de 

impact 

(înalt / 

mediu / 

scăzut) 

Tipuri de măsuri privind 

reducerea sa  

Evaluarea 

riscului după 

impact 

(înalt / mediu 

/ scăzut) 

Partea 

responsabilă 

pentru 

gestionarea 

riscurilor 

Riscul de retragere unor 

membrii ai rețelei de părți 

interesate 

Mediu Organizarea de traininguri și 

campanii de informare 

Respectarea principiilor 

conturate pentru funcționarea 

rețelei de către părțile interesate. 

Monitorizarea curentă a 

dorințelor, recomandărilor și 

dificultăților ale părților 

interesate prin sondaje curente/ 

întâlniri în curs etc. 

 

Redus  Partenerii de 

proiect 

Riscul dereglare 

comunicării și a nivelului 

redus de implicare a 

părților interesate 

Mediu Monitorizarea curentă a 

funcționalității rețelelor și 

canalelor de comunicații. 

Asigurarea de feedback în timp 

util. 

Ținând întâlniri regulate. 

Redus  Partenerii de 

proiect 

Riscul unui mediu extern 

nefavorabil pentru 

dezvoltarea activității 

rețelei de către părțile 

interesate 

Înalt Gestionarea canalelor de 

comunicare va permite 

raportarea la timp a problemelor 

întâmpinate și căutarea 

soluționării acestora. 

 

Căutarea sprijin de la instituții la 

nivel național și regional. 

Redus  Partenerii de 

proiect 

Riscul lipsei asigurării 

financiare pentru 

activitățile părților 

interesate 

Înalt Adaptarea contribuției părților 

interesate individuale fața de  

situația actuală. 

Redus  Partenerii de 

proiect 
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Găsirea oportunităților de 

finanțare și sprijin pentru 

participanți. 

Riscul de refuz al noilor 

persoane juridice de a 

adera la rețeaua sau de a 

colabora. 

Înalt Folosirea diverselor evenimente 

publice pentru a crește gradul de 

informare și dorința de aderarea 

unor persoane noi în rețea. 

Căutarea sprijinului activ al 

diferitelor instituții la nivel 

regional, național și european. 

Redus  Partenerii de 

proiect 
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Project „e-MS code ROBG 290 “The Written Treasures of Lower Danube“,  

Interreg V-A Romania-Bulgaria Programe,  funded from the European Regional Development Fund-ERDF  

IX. Planul de dezvoltare a rețelei de părți interesate 2020 – 2024. 

 

Obiective specifice Activități  Termene de 

executare 

Rezultate așteptate Indicator Tip de document 

pentru raportarea 

realizării 

indicatorului 

Instituție responsabilă 

1. 

 

Mobilizarea 

eficientă a 

capacității părților 

interesate selectate 

și implicarea lor pe 

termen lung în 

procesul de 

dezvoltare și 

promovare a 

turismului literar 

din regiune. 

1.1.  Oferirea de către 

părțile interesate a 

unei propuneri de 

contribuții 

individuale și de 

resurse, care să 

sprijină dezvoltarea 

turismului literar în 

regiunea 

transfrontalieră 

31.01.2021 Informații colectate  

despre o posibilă 

contribuție a fiecăreia 

dintre părțile interesate 

la dezvoltarea 

turismului literar din 

regiune 

150 (+50 

recomandate) 

propuneri individuale 

de contribuție și 

resurse 

Propuneri 

individuale ale 

participanților 

Părți interesate identificate 

din regiunea România-

Bulgaria 

Parteneri de proiect 

1.2. Elaborarea unei 

baze anuale pentru 

un program 

coordonat cu 

inițiativele ale 

rețelei părților 

interesate 

28.02.2021 

31.01.2022  

31.01.2023  

31.01.2024  

Programe de lucru 

anuale întocmite, 

aprobate și puse în 

efecutare pentru 

activitatea rețelei de 

către părțile interesate 

Programe de lucru pe 

termen de 4 ani, 

elaborate pentru 

activitățile rețelei de 

către părțile interesate 

Programul anual și 

documentul pentru 

aprobare lui 

Părți interesate identificate 

din regiunea România-

Bulgaria 

 

Parteneri de proiect 

1.3. Creșterea 

cunoștințelor și 

capacității 

Până la 

sfărșitul anului 

2024 

Capacitatea crescută a 

părților interesate prin 

participarea lor la 

Minim de 150 de părți 

interesate cu 

cunoștințe și 

Liste de participare 

la evenimente, 

antrenamente, alte 

Părți interesate identificate 

din regiunea România-

Bulgaria 
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membrilor rețelei de 

părți interesate cu 

privire la 

problemele și 

măsurile din 

domeniul turismului 

literar, luаrea de 

măsuri pentru 

creșterea 

stimulentelor pentru 

participarea lor la 

rețeaua. 

instruiri, evenimente, 

schimb de practici 

bune. 

experiență avansate în 

domeniul turismului 

literar 

evenimente 

 

Alte documente din 

care rezultă 

transferul de 

cunoștințe între 

membrii rețelei 

 

Parteneri de proiect 

1.4. Trasabilitatea 

contribuției realizate 

a părților interesate 

în activitatea rețelei 

 

curentă Informații colectate 

despre activitățile 

desfășurate de 

participanți 

Feedback-ul primit cu 

privire la activitatea a 

cel puțin 150 de părți 

interesate 

Rapoarte anuale și 

curente 

Referinţe 

Părți interesate identificate 

din regiunea România-

Bulgaria 

  

2. 

 

Stabilirea și 

menținerea unei 

comunicări eficiente 

între părțile 

interesate și 

partenerii de proiect 

2.1. Elaborarea și 

stabilirea de canale 

de comunicare 

adecvate 

31.12.2020  Comunicare optimă 

realizată, între 

participanții la rețeaua 

de părțile interesate 

1 buc. de manual / 

instrucțiuni pentru 

canalele de 

comunicare adoptate 

elaborat și trimis în 

atenția părților 

interesate 

Instrucțiuni pentru 

utilizarea canalelor 

de comunicare 

aprobate 

Părți interesate identificate 

din regiunea România-

Bulgaria 

 

Parteneri de proiect 

2.2. Elaborarea de reguli 

și proceduri interne 

pentru comunicare, 

coordonare și luarea 

de decizii, feedback 

și control 

31.12.2020  Funcționarea unui 

sistem bazat pe luarea 

deciziilor în timp util, 

depășirea dificultăților, 

formularea informativă 

de obiective  

1 număr de reguli 

interne și proceduri 

aplicabile elaborate  

Reguli și proceduri 

elaborate  

Părți interesate identificate 

din regiunea România-

Bulgaria 

 

Parteneri de proiect 
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3. 

 

Extinderea rețelei de 

părți interesate 

3.1. Atragerea de noi 

participanți la 

rețeaua. 

curentă Numărul crescut de 

participanți la rețea 

Н/П Corespondență 

efectuată și etc. tip 

de documentație 

raportând 

parteneriatul 

realizat 

Părți interesate identificate 

din regiunea România-

Bulgaria 

 

Parteneri de proiect 

3.2. Extinderea 

contribuției și 

angajamentului 

participanților 

acurenți 

curentă Contribuția crescută a 

membrilor rețelei la 

dezvoltarea activității 

rețelei 

Н/П Documentele de 

raportare privind 

activitățile părților 

interesate 

Părți interesate identificate 

din regiunea România-

Bulgaria 

 

Parteneri de proiect 

3.3. Stabilirea de 

parteneriate cu 

firme, organizații și 

instituții din alte 

regiuni 

curentă Relații noi de 

parteneriat în sprijinul 

activității rețelei 

Н/П Corespondență 

efectuată și etc. tip 

de documentație 

raportând 

parteneriatul 

realizat 

Părți interesate identificate 

din regiunea România-

Bulgaria 

 

Parteneri de proiect  

 

Firme, organizații și 

instituții identificate pentru 

cooperare din alte regiuni.  

 

 

 


