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“Stimaţi parteneri şi colaboratori! 

 
Pe parcursul celor doi ani şi celor 14 evenimente 
organizate în cadrul proiectului, toţi partenerii şi-au 
unit forţele pentru realizarea de schimburi de 
experienţă privind bunele practici identificate în 
regiunile lor, pentru îndeplinirea principalului 
obiectiv al proiectului – dezvoltarea sau 
îmbunătăţirea politicilor şi strategiilor regionale în 
domeniul culturii, patrimoniului şi turismului durabil, 
prin transferul de bune practici între regiunile 
partenere.  

Doresc să-mi exprim aprecierea şi să le mulţumesc foarte mult tuturor celor care au 
organizat evenimentele noastre interregionale, celor care au participat la acestea şi 
continuă să susţină iniţiativele noastre, pentru obţinerea unui turism durabil în 
propriile regiuni. Preţuim entuziasmul şi eforturile depuse până acum de toţi 
partenerii, având în vedere timpul şi energia necesare pentru a organiza asemenea 
evenimente importante în beneficiul localnicilor şi al vizitatorilor.  
Le doresc mult succes tuturor partenerilor în elaborarea rezultatelor finale ale 
proiectului şi implementarea cu succes a acestora în regiunile noastre!”  

Athanasios FLERIS  
             Viceprimar Regiunea South Pelion, Grecia  

Partenerul Lider al proiectului CHARTS  
 

 
“Dragi prieteni, 
 
În zilele noastre, Turismul Cultural reprezintă unul 
dintre cele mai importante fenomene economice şi 
sociale ale lumii contemporane, care a înregistrat o 
creştere rapidă în ultima perioadă. Recent, 
Organizaţia Mondială a Turismului a identificat o 
schimbare în comportamentul faţă de cultură şi turism, 
precum şi apariţia unui turist mai rafinat. De 
asemenea, UNESCO recunoaşte legătura puternică 
existentă între turism, cultură şi dezvoltare. O 

experienţă cu adevărat autentică presupune introducerea în cultură şi istorie şi 
necesită o atenţie deosebită.  
Consiliul Regional de Turism din Paphos acordă o atenţie deosebită dezvoltării 
turismului durabil şi sustenabilităţii, iar cu ajutorul partenerilor şi al experţilor din 
proiect ne dorim să încurajăm populaţia locală să păstreze cultura locală, să 
protejeze şi să consolideze mediul natural al regiunii şi al insulei în general, 
beneficiind astfel de pe urma turismului.  
Consider că prin intermediul schimbului de experienţă şi de cunoştinţe dintre 
partenerii proiectului şi ceilalţi participanţi au fost furnizate informaţii valoroase şi, 
de asemenea, au fost generate idei de proiecte pentru următorii ani şi pentru 
următoarea perioadă de programare 2014-2020. 
Vă doresc tuturor să fiţi eficienţi în realizarea documentelor finale ale proiectului şi 
mult succes în indeplinirea tuturor obiectivelor dumneavoastră!”  

Georgios LEPTOS  
Preşedintele Consiliului Regional de Turism Paphos, Cipru,  

Partener în cadrul proiectului CHARTS 

 

 

 
“Sunt foarte încântat că în ultimii doi ani parteneriatul 
proiectului CHARTS a reuşit să finalizeze toate 
workshop-urile tematice referitoare la cele 12 bune 
practici identificate în cadrul proiectului, precum şi 
Programul de Schimb de Experienţă la care au 
participat 23 de persoane. Pe această cale, aş dori să 
mulţumesc tuturor partenerilor şi experţilor pentru 
cooperarea lor în implementarea cu succes a 
proiectului CHARTS şi pentru realizările obţinute până 
în prezent. Anul 2013 a reprezentat ’un maraton’ în 
ceea ce priveşte evenimentele organizate, dar cu 
sprijinul şi implicarea partenerilor am reuşit să le 

finalizăm conform planului de lucru.  
În numele parteneriatului proiectului, Unitatea de Management şi Coordonare a 
proiectului, împreună cu ECTN şi alţi parteneri au participat la diferite evenimente 
externe, astfel: Zilele Porţilor Deschise (Open Days) 2013 în Bruxelles, Târgul 
Internaţional de Turism (World Travel Market) în Londra, unde Parteneriatul 
Proiectului a sprijinit în mod oficial Ziua Internaţională a Turismului Responsabil şi a 
lansat Premiul proiectului CHARTS, Ziua Europeană a Turismului 2013 privind 
Turismul Accesibil în Bruxelles, Evenimentul celebrării celei de-a 50-a Aniversare a 
organizaţiei Europa Nostra în Bruxelles şi la evenimentul Euromeeting 2013 cu tema 
‘Turismul 2014-2020 pentru o creştere durabilă’ (CoR, NECSTouR) în Bruxelles. 
În perioada următoare ne vom concentra pe finalizarea Web-based toolkit-urilor 
referitoare la cele 12 bune practici şi elaborarea a 10 Planuri de Implementare (câte 
unul pentru fiecare regiune parteneră), în care vor fi menţionate principalele orientări 
pentru viitoarea politică regională.” 

Manos VOUGIOUKAS   
Coordonator proiect CHARTS  

 

 

“Stimaţi parteneri şi dragi prieteni, 
 

Este o adevărată onoare şi plăcere ca, în numele 
membrilor Asociaţiei de Turism din regiunea Vidzeme, 
să vă urez bun venit la al treilea buletin informativ al 
Proiectului CHARTS.   
De la începutul proiectului am participat la toate 
evenimentele planificate prin implicarea factorilor de 
decizie şi a profesioniştilor din domeniul turismului. 
Cred cu adevărat că experienţa noastră, expertiza şi 
disponibilitatea de a ne împărtăşi cunoştinţele şi ideile 
sunt foarte valoroase pentru toţi partenerii pentru 
atingerea obiectivelor proiectului.  

În ultima etapă a proiectului, pentru a facilita, în mod corespunzător, dezvoltarea 
turismului cultural, a spiritului antreprenorial şi a creşterii economice, vom realiza 
ghiduri pentru destinaţii şi Planuri de Implementare, documente care vor reprezenta 
noi oportunităţi de finanţări europene în perioada 2014-2020.  
Vă doresc mult succes şi inspiraţie în elaborarea materialelor finale ale proiectului 
pentru viitorul nostru comun!” 

Guntars VELCIS  
Primarul Municipalităţii Ērgļi, Letonia, Membru 

al Consiliului Asociaţiei de Turism Vidzeme, 
Partener în cadrul proiectului CHARTS 
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WORKSHOP “INFORMAŢII PENTRU VIZITATORI” ÎN LETONIA 
 

 
Regiunea Vidzeme, 9 – 10 Septembrie 
2013 
 

Al 9-lea workshop tematic din cadrul 
proiectului CHARTS a avut loc în 
Cesis, regiunea Vidzeme, Letonia. 
Scopul acestui eveniment l-a 
constituit schimbul de informaţii şi 
experienţă între partenerii proiectului 

şi experţii din domeniul analizat, la workshop fiind prezenţi 37 
participanţi, inclusiv reprezentanţi ai Agenţiei de Dezvoltare a 
Turismului din Letonia şi ai Fundaţiei Riga, Capitală Culturală 
Europeană 2014. Evenimentul a debutat cu un tur opţional la 
“FESTIVALUL BANITIS” cu ocazia celebrării celei de-a 110-a aniversare a 
Căii Ferate cu Ecartament Îngust BANITIS. În cadrul workshop-ului au fost 
prezentate următoarele iniţiative: 
 Colaborarea cu regiunile de la nivel naţional, cu asociaţiile şi cu 

Centrele de Informare Turistică…Modelul Letoniei referitor la 
informaţiile oferite vizitatorilor într-un mod cât mai practic – D-na. Inese 
SIRAVA, Agenţia de Dezvoltare a Turismului din Letonia, Ministerul 
Economiei din Letonia;

 Experienţa Asociaţiei de Turism Vidzeme, modele, demonstraţii  
practice despre informaţiile pentru vizitatori – D-nul. Raitis SIJATS, 
Directorul Asociaţiei de Turism, Letonia; 

 Informaţii pentru vizitatori prin intermediul Cluster-ului maritim Vidzeme 
– D-na. Ilze MILLERE, Centrul de Informare Limbazi şi D-na. Venta 
PASTARE, Centrul de Informare Carnikava, Letonia

 
Aiva ROZENBERGA, Director al “Fundaţiei Riga 2014”  
Capitala Culturală Europeană   
“Provocarea principală este pregătirea 
programului pentru întreg anul. Acesta include 
127 proiecte mari, cu mai multe sub-proiecte. 
Programul trebuie să fie interesant pentru diferite 
grupuri de oameni la nivel European. Sloganul 
programului: “Forţa majoră – cultura este o 
forţă pozitivă!”      

 

WORKSHOP “CICLOTURISM” 

ÎN VIDZEME 
 
Regiunea Vidzeme, 10 Septembrie 2013  
Cel de-al 10-lea Workshop tematic referitor la 
Cicloturism s-a desfăşurat în Turaida cu scopul de a 
oferi informaţii şi schimb de experienţă între cei 29 
participanţi, inclusiv partenerii proiectului şi 
experţii. Au fost prezentate următoarele materiale: 
 Ciclismul în UE, Letonia şi Vidzeme – D-nul. R.Sijats, 

Director al Asociaţiei de Turism Vidzeme, Coordonatorul proiectelor Iron 
Curtain Trail 13 şi EuroVelo 13 în Letonia; 
 Ciclismul în Parcul Naţional Gauja şi Sigulda (regiunea 

Vidzeme).Oportunităţi şi ameninţări – D-na. Dana SPULLE, Agenţia de 
Dezvoltare a Turismului Sigulda, Letonia; 

 Dezbateri pe tema workshop-ului.

 
 Riga – Capitală Culturală Europeană 2014: provocări legate de 

diseminarea informaţiilor – D-na. Aiva ROZENBERGA, Directorul 
programului Fundaţiei Riga 2014, Letonia; 

 Experienţa partenerilor în domeniul analizat - Municipalitatea South 
Pelion (Grecia), Regiunea Vastra Gotland (Suedia) şi Palma de 
Mallorca (Spania); 

 Informaţiile pentru vizitatori în era digitală. Abordarea Greciei – D-na. 
Eleftheria FILI, Organizaţia Naţională de Turism a Greciei; 

 Centrele de Informare Turistică – bijuterii nepreţuite sau lux inaccesibil 
– D-na. Conny BOERSMA, Coordonator al Reţelei de Turism Cultural 
European, Belgia; 

 Jocul Cultural, modalitate de diseminare a informaţiilor către turişti –   
D-na. Marija MARKULE, studentă la Universitatea de Ştiinţe Aplicate 
din Vidzeme, Letonia;  

 Aplicaţia pentru mobil Latvia.Travel – D-nul. Armands SLOKENBERGS, 
Director al Agenţiei de Dezvoltare a Turismului din Letonia, Ministerul 
Economiei din Letonia;

 Discuţii deschise pe tema informaţiilor de telefonie mobilă şi a centrelor 
de informare, moderate de D-na. Anna KUPCE, D-nul. Janis SIJATS,     
D-na. Ieva TREIJA şi D-na. M.MARKULE (Letonia) 

 
Ce reprezintă Buna Practică referitoare la Informaţiile pentru 
Vizitatori? 
 Îmbunătăţirea informării vizitatorilor prin crearea de centre de 

informare şi infochioşcuri; 
 Aplicaţii ICT, filme documentare pe DVD, producţie multimedia; 
 Instrumente New Media, realitate virtuală, animaţie 3D, instrumente 

creative .
 

Ce reprezintă Buna Practică referitoare la Cicloturism? 
 Promovarea ciclismului în destinaţiile turistice culturale pentru o 

mobilitate durabilă; 
 Sisteme comune de închiriere a bicicletelor (bike-sharing) pentru 

turişti şi vizitatori; 
 Traseele de cicloturism – atracţii turistice culturale. 

 
Aceste două evenimente au fost organizate de Asociaţia de Turism 
Vidzeme (Letonia) şi au avut ca finalitate angajamentul Partenerului 
Lider de a începe un proiect pilot de implementare a Centrului de 
Informare Turistică în Municipalitatea South Pelion şi cu angajamentul 
partenerului din Paphos de a implementa sistemele de închiriere a 
bicicletelor pentru vizitatori în oraşul Paphos, pe baza bunelor practici 
ale Asociaţiei de Turism Vidzeme din Letonia. Aceste workshop-uri au 
fost urmate de vizite de studiu la 5 Centre de Informare Turistică, la 
Muzeul Bicicletei şi de un tur pe biciclete în Saulkrasti.  

 
În data de 11 Septembrie 2013, a avut 
loc o întâlnire între Organizaţia „Capitala 
Culturală Europeană Pafos 2017” şi 
„Fundaţia Riga 2014” în oraşul Riga, 
Letonia, pentru a face schimb şi transfer 

de cunoştinţe şi experienţe, precum şi pentru a discuta aspectele 
organizatorice referitoare, în special, la tema utilizată de cei din Cipru 
pentru programul Capitală Culturală Europeană „Fabrica în aer liber”.   
Întâlnirea a fost organizată de către Asociaţia de Turism Vidzeme şi s-a 
desfăşurat în cadrul proiectului INTERREG IVC CHARTS. Reprezentanţii 
celor două organizaţii şi-au împărtăşit experienţele cu privire la aspectele 
organizatorice, relaţiile cu autorităţile centrale şi locale, modalităţile de 
finanţare şi de organizare a diferitelor activităţi cultural-artistice. În finalul 
acestei întâlniri s-a decis dezvoltarea parteneriatului dintre cele două 
organizaţii, prin diferite activităţi de comunicare (întâlniri, e-mail, etc.). 
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WORKSHOP „MARKETINGUL DESTINAŢIEI” ÎN CIPRU 
 

 

Paphos, 24 – 26 Octombrie, 2013 
 

În Paphos a avut loc o sesiune 
specială, parte a celui de-al 11-lea 
Workshop Tematic interregional 
despre strategii de marketing 
specifice destinaţiilor turistice, 
bazate pe patrimoniul cultural, 
specificitatea locală, identitatea 
regională şi sinergii cu „economia 

experienţei”. La eveniment au participat 41 de persoane, inclusiv 
reprezentanţi ai mediului universitar din cadrul Universităţii Neapolis din 
Paphos şi a Universităţii Thessalia din Grecia.  
 

 În cadrul workshop-ului au fost abordate următoarele tematici:   
 Turismul Cultural şi Oportunităţi de Afaceri – D-nul. Andreas MASOURAS, 

Lector la Universitatea Neapolis din Paphos, Cipru;
 Brandul GRECIA prin Cultură şi Patrimoniu – D-nul. Demetrios 

VASSILIADES, Organizaţia Naţională de Turism din Grecia; 
 Marketingul Destinaţiei, Strategii Inovative bazate pe patrimoniul cultural, 

particularităţile locale şi identitatea regională – D-nul. Nasos 
HADJIGEORGIOU, Consiliul Regional de Turism Paphos, Cipru; 

 Proiect INTERREG IIIC CultMark – D-nul. Dr. Nicholos VOGIAZIDIS, 
Universitatea Thessalia, Grecia;

 Dezbateri pe grupuri de lucru despre tematica evenimentului şi despre 
transferul bunei practici. 

 
Evenimentul a fost organizat de către Consiliul Regional de Turism Paphos 
şi a inclus şi vizite de studiu la siturile UNESCO din Pafos. Workshop-ul s-a 
finalizat cu angajamentul anumitor parteneri din proiect de a începe 
transferul strategiei de marketingul destinaţiei în regiunea Mallorca pentru a 
promova Ruta Culturală „Dry Stone Route GR221” şi în Bulgaria, având la 
bază buna practică identificată în Paphos. Workshop-ul a fost urmat de 
Conferinţa Internaţională ‘Cultural Tourism in the Experience Economy’ 
(vezi pagina 4). 

 
Viceprimar al Municipalităţii Paphos, Makis ROUSIS: 
“Organizarea acestui workshop în oraşul nostru, în cadrul 
proiectului CHARTS, este fără îndoială un eveniment 
important şi foarte util, deoarece oferă posibilitatea stabilirii 
unor colaborări directe între partenerii proiectului, 
consolidând astfel viziunea despre integrarea europeană 

prin promovarea egalităţii de şanse: oameni şi culturi, democraţie şi justiţie, 
prosperitate şi pace, prietenie şi solidaritate, instituţii şi valori europene – o 
Europă la care cu toţii visăm!”    

 
Director al Consiliul Regional de Turism Paphos, Nasos 
HADJIGEORGIOU:  
 

“Instituţia noastră este organismul oficial de turism care 
reuneşte toate sectoarele implicate în industria turismului la 

nivel regional. Este un parteneriat între sectorul privat şi 
autorităţile locale, fiind o organizaţie de drept privat, dar 

care are în vedere interesul public! Am reuşit să creăm materiale publicitare 
colaterale pentru regiune, împărtăşind aceeaşi viziune şi planificare strategică 
în rândul tuturor părţilor interesate, cu scopul de a repoziţiona Paphos-ul pe 
harta turismului internaţional. Am participat la târguri şi expoziţii şi am colaborat 
la promoţii comune cu companiile aeriene şi cu alţi partneri, ceea ce a  condus 
la crearea unui brand al destinaţiei, rezultat al activităţii Consiliului. Strategia 
noastră de marketing constă în marketing direct, producţii TV, cercetări şi studii 
de piaţă.”  

 

 

 
 

Ce este Marketingul Destinaţiei? 

 
Marketingul destinaţiei se adresează, în special, zonelor 
care nu sunt foarte cunoscute, dar care dispun de un 
bogat patrimoniu cultural şi în particular, bunuri culturale 
specializate, cum ar fi patrimoniul industrial, patrimoniul 
maritim, bucătărie locală/produse locale/gastronomie, 
evenimente sportive, facilităţi de agrement şi festivaluri 
culturale.   

 
Este un instrument inovativ pentru autorităţile şi 

agenţiile locale şi poate constitui baza unei strategii 
de dezvoltare durabilă a unei zone.  

 
------------------------------------ 

 Patrimoniul Cultural este un factor important pentru 
crearea identităţii locale; 

 Există elemente care pot funcţiona ca „Instrumente de 
Branding” pentru destinaţii şi ar trebui exploatate;   

 Implementarea şi continuarea acţiunilor pilot în fiecare 
regiune parteneră contribuie la accentuarea imaginii 
destinaţiei şi a atractivităţii regiunii; 

 Etapele următoare ar trebui să includă atât un proces de 
învăţare şi de feedback, precum şi consultarea şi 
cooperarea cu autorităţile locale şi centrale;  

 Promovarea identităţii locale şi a patrimoniului cultural 
printr-o iniţiativă interregională suţinută de UE a oferit 
municipalităţilor şi regiunilor mai puţin cunoscute 
oportunităţi de a implementa proiecte pilot care, în 
alte condiţii, nu ar fi putut fi realizate.    





Proeict INTERREG IIIC - CultMark, 2006 

 

Ce reprezintă Buna Practică referitoare la Marketingul 
Destinaţiei? 
 Strategii inovative de marketing specifice destinaţiilor 

bazate pe patrimoniul cultural, particularităţile locale şi 
identitatea regională; 
 Metode de branding bazate pe dezvoltarea sinergiilor între 

domeniul culturii şi al patrimoniului; 
 Acţiuni de marketing pentru dezvoltarea turismului durabil 

şi cultural, pe tot parcursul anului. 
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CAPITALELE CULTURALE EUROPENE EVIDENŢIAZĂ 

BENEFICIILE ÎN ECONOMIA EXPERIENŢEI  

 
Workshop-ul Tematic referitor la 
Marketingul destinaţiei a fost continuat 
cu o Conferinţă Internaţională - 
„Turismul Cultural în Economia 
Experienţei”. Reprezentanţi din 
diferite regiuni au prezentat şi 
împărtăşit experienţa lor cu privire la 
programul "Capitală Culturală 

Europeană" desfăşurat în ţările respective, în diferite etape: evaluare ex-
post, evaluare ex-ante în pregătire şi în procesul de licitare. Astfel: 
România a prezentat Programul „Sibiu – Capitala Culturală Europeană 
2007, Oraş al culturii – Oraş al culturilor” şi efectele acestuia, Cipru – 
Programul „Pafos 2017 – The Way Forward” şi Bulgaria – Programul 
„Burgas 2019 – Cultural Collider”. 
Androulla VASSILIOU, Comisarul European responsabil pentru  
Cultură, a trimis participanţilor la Conferinţă un mesaj video    
http://www.youtube.com/watch?v=KlaQUqhpUh0. Doamna Vassiliou a 
subliniat faptul că turismul cultural are un potenţial imens în dezvoltarea 
economiei experienţei şi în stimularea creşterii regionale. De asemenea, 
turismul cultural poate crea conexiuni între industriile culturale şi creative, 
patrimoniul cultural şi turism şi promovează modele inovatoare de afaceri.  
Domnul Yiannis KOUTSOLAMBROS, Membru al Consiliului Programului 
Pafos 2017 a prezentat cartea câştigătoare ‘Open Air Factory’ şi a 
evidenţiat faptul că Paphos intenţionează să facă faţă reducerii 
considerabile a bugetului, ca urmare a crizei bancare.  
D-na. Atanaska NIKOLOVA, Viceprimar al oraşului Burgas şi Secretar al  
USERLA-Uniunea Autorităţilor Publice din Regiunea de Sud-Est (Bulgaria) 
a prezentat propunerile pentru Burgas 2019 şi a menţionat avantajele de a 
fi un oraş candidat la titlul de Capitală Culturală Europeană.  
Coordonatorul proiectului CHARTS, D-nul. M.VOUGIOUKAS, a prezidat 
sesiunea specială din Paphos şi a anunţat că oraşul Volos intenţionează 
să candideze pentru obţinerea titlului de Capitală Culturală Europeană 
în anul 2021. Dacă va fi declarat câştigător, Volos va fi cea de-a patra 
capitală culturală din Grecia, după Atena (1985 – prima capitală 
europeană), Salonic (1997) şi Patras (2006). D-nul. Manos a declarat: 
„Volos poate învăţa din experienţele oraşelor Sibiu, Riga, Paphos şi 
Burgas, care au fost prezentate şi împărtăşite în cadrul proiectului 
CHARTS, în cadrul procesului de transfer al bunelor practici referitoare la 
Comunităţi Locale & Turism Responsabil şi la Marketingul Destinaţiei &  
Economia Experienţei”. 
 

Comisia Europeană a lansat o consultare publică intitulată „Economia 
Experienţei” ca industrie emergentă în perioada 12.07.2013 -
31.10.2013. Această consultare a fost deschisă publicului larg pentru o 
mai bună înţelegere a relevanţei creării unor iniţiative politice referitoare 
la „Economia Experienţei” şi a modalităţii prin care se poate sprijini 
dezvoltarea unor noi lanţuri valorice industriale.   
Rezultatele acestei consultări publice vor contribui la pregătirea 
viitoarelor acţiuni menite să promoveze noi lanţuri valorice industriale în 
cadrul Programului Orizont 2020 – Programul Cadru de Cercetare şi 
Inovare 2014-2020, sau pentru acţiuni specifice din cadrul Programului 
COSME - Programul pentru Competitivitatea Întreprinderilor şi pentru 
IMM-uri 2014-2020. 

 
 
Programul ‘Sibiu- Capitală Culturală Europeană 2007’  
Rodica TRIFĂNESCU (INCDT, Romania): 
 
“Influenţa pe care a avut-o programul asupra comunităţii 
locale s-a resimţit chiar şi după 5 ani. Astfel, din anul 2001 

numărul hotelurilor aproape s-a dublat, iar totalul unităţilor 
turistice cu funcţiuni de cazare a crescut cu 40% pentru a 

face faţă cererii. Cheltuielile turistice 

totale au fost de 26 milioane euro în anul 
2010. De asemenea, a crescut constant 
numărul vizitatorilor – localnici şi turişti: 

Muzeul Naţional Brukenthal (unul dintre cele mai vizitate 
muzee din ţară) a avut aproximativ 3 milioane de vizitatori, 
iar Complexul Naţional Muzeal ASTRA, 250.000 

vizitatori.” 
 
Membru al Programului ‘Paphos 2017’  
Y. KOUTSOLAMBROS: 
 
 
“Totul a început de la faptul că în oraşul Paphos nu exista 
nici o infrastructură pentru organizarea de evenimente 
culturale. Am preluat ce aveam deja şi am transformat 
totul ca şi cum am fi dispus de un milion de dolari. 
Deschişi din toate punctele de vedere. Deschişi către 
natură, cultură şi oameni. Oraşul devine scena – fiecare 
metru pătrat, spaţiu arheologic, marea, străzile şi centrul 
istoric. Cultura europeană şi din întreaga lume se va afla 
la picioarele tale.  
Acesta este modul în care am reuşit să obţinem titlul de CCE 2017 în 
detrimentul capitalei cipriote, Nicosia. Este victoria celor care s-au implicat 
personal şi care au luptat cu pasiune până la final, cu ajutorul oricăror surse de 
inspiraţie pe care le-au avut la dispoziţie. 
 
 
Viceprimar al Municipiului Burgas  şi 
reprezentant al Programului ‘Burgas 
2019’, oraş candidat la CCE, 
A.NIKOLOVA: 
 
“Asociaţia pentru Dezvoltarea Oraşului şi a Regiunii 
Burgas (ADBCR) a fost înfiinţată în Februarie 2013 cu 
scopul principal de a promova oraşele din regiune şi 
identitatea lor culturală şi socială, precum şi pentru a 
stabili strategia de abordare şi pregătire a Programului  
Burgas, Capitală Culturală Europeană 2019. 
Acceleratorul Cultural Burgas va funcţiona prin ‘Fluxuri’, ‘Sfere’ şi ‘Proiecte’. 
‘Fluxurile’ vor fi grăbite în Acceleratorul Cultural pentru a ciocni ‘Sferele’ şi a 
produce ‘Proiectele’. Caracterul ciclic al acestui model creează o stare pe care 
am denumit-o ‘dinamica durabilă’.” 

 
Ce reprezintă ‘Economia Experienţei’? 

 
“Economia Experienţei” se bazează pe interacţiunile dintre industriile 
conexe, în special industriile culturale şi creative, agrement şi sport, 
turism, divertisment şi industriile eco.  
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WORKSHOP „ITINERARE CULTURALE” ÎN MALLORCA 

 
Palma del Mallorca, 28 – 29 Noiembrie, 
2013  
Ultimul Workshop Tematic, dintr-o serie 
de 12 astfel de evenimente organizate în 
cadrul proiectului CHARTS, a avut loc în 
Palma de Mallorca, Spania. Scopul 
acestui  eveniment a fost schimbul de 
informaţii şi experienţă între partenerii 
proiectului şi experţi în domeniul bunei 
practici referitoare la Rutele/Itinerarele 
Culturale, în concordanţă cu itinerarele 
certificate de Consiliul Europei, cu 

strategiile de creare, dezvoltare şi promovare a rutelor, impactul 
asupra dialogului intercultural, asupra creativităţii, inovării şi 
competitivităţii, precum şi în concordanţă cu sprijinirea produselor 
tematice ale turismului internaţional.  Au participat 28 de persoane şi 
au fost prezentate următoarele iniţiative:  
 
 Itinerare Culturale – Situaţia Existentă – D-na. Ieva Treija, Manager de 

Comunicare proiect CHARTS; 
 Drumeţii şi Itinerare Culturale în Mallorca – D-nul. Josep Antoni 

AGUILO, Şef serviciu în cadrul Departamentului de Mediu, Consiliul 
din Palma de Mallorca, Spania;

 Peisajul cultural de la Serra de Tramuntana, Patrimoniul Mondial 
UNESCO - D-nul. Bartomeu DEYA, Director al Consorţiului Serra de 
Tramuntana; 

 Sprijinirea dezvoltării Itinerare Culturale – D-nul. Luis RULLAN, 
Preşedinte al Asociaţiei Hotelierilor din oraşul Soller, Spania;



 Itinerarul Cultural a trenului din Sóller (patrimoniul feroviar) – D-nul. 
Oscar MAYOL, Preşedinte al Societăţii Ferrocarils de Soller S.A, 
Spania.

 
 

Itinerariu cultural:  
Un drum/traiectorie care acoperă una sau mai multe ţări, 
conectând mai multe oraşe, sate, comunităţi rurale din întreg 
continentul, organizate în jurul unor teme cu un semnificativ 
context istoric şi artistic.  

 
Itinerare Culturale Europene:  
Un titlu acordat de către Consiliul Europei (reprezentând Europa 
ca o destinaţie turistică unică) acelor itinerare culturale 
recunoscute ca fiind semnificative pentru întreaga Europă. 

 
Institutul European pentru Itinerare Culturale:  
Instituţie înfiinţată pentru punerea în practică a programului 
Itinerariilor Culturale al Consiliului Europei.  

 
„Itinerarele Culturale ale Consiliului Europei“:  
Instrumente ale cooperării culturale europene implementate de 
Consiliul Europei prin „Convenţia Culturală Europeană” (1954) 

 
 Traseul Euroregional al Morilor: un alt punct de abordare – D-na. 

Jerònia Florit ZUAZAGA, Unitatea Patrimoniului Industrial Istoric 
(Consiliul din Mallorca), Spania; 

 Drumul Corbului – trasee vechi într-o nouă concepţie în Wales - D-nul. 
David PENBERTHY, Director de Interpretare, Cadw, Marea Britanie;

 Itinerare Culturale în Regiunea Veneto – D-na. Francesca BONESSO, 
Oficiul Programe şi Proiecte Europene, Departamentul de Turism, 

Regiunea Veneto, Italia; 
 Itinerare Culturale în Grecia – D-na. Penelope NOMPILAKI şi D-na. 

Ioanna KATRANTZI, Organizaţia Naţională de Turism din Grecia; 
 Itinerare Culturale în Regiunea de Sud-Est a Bulgariei – D-na.Reni 

ADONOVA, USERLA, Bulgaria; 
 Itinerare Culturale transnaţionale în Europa: oportunităţi pentru proiectul 

CHARTS şi regiunile ECTN – D-nul. Jordi TRESSERRAS, IBERTUR / 
Universitatea Barcelona, Spania; 

 Rutele Sfântului Olav – pelerinaj în Scandinavia – D-na. Maria 
NORDSTROM, Regiunea Västra Gotland, Suedia. 

 
Workshop-ul final al proiectului CHARTS a fost completat de o vizită 
de studiu pe itinerarul cultural „Dry Stone Route GR221”, a cărei 
metodologie de implementare va fi transferată  la North Wales, Marea 
Britanie şi Regiunea Vastra Gotaland din Suedia. Acest eveniment a 
fost organizat şi găzduit de către Consiliul din Mallorca, Spania. 

 
 

 

Ce reprezintă Buna Practică referitoare la Itinerare 
Culturale? 

 

- Itinerare Culturale – conform cerinţelor Consiliului Europei / Institutului 
European pentru Itinerare Culturale; 
- Acţiuni pregătitoare pentru crearea şi desemnarea Itinerarelor Culturale; 
- Strategii de dezvoltare şi de promovare a Itinerarelor Culturale; 
- Impactul asupra dialogului intercultural, asupra creativităţii, a inovării şi 
competitivităţii; 
- Sprijinirea iniţiativelor de suport pentru produsele tematice ale turismului 
internaţional.  
  

Şef serviciu în cadrul Departamentului de Mediu, 
Consiliul din Palma de Mallorca, Josep Antoni 
AGUILO:  
“Rutele Culturale din Mallorca sunt planificate 
pentru ca turiştii să descopere zonele rurale 
mergând pe jos, având în vedere peisajele 
naturale şi culturale excepţionale de care dispun. 
Ruta „Dry Stone Route GR-221” se întinde pe 
271 km cu elemente din piatră uscată şi 8 refugii, 
conectând toate localităţile din situl UNESCO  

Serra de Tramuntana şi 15 municipalităţi. În ceea ce priveşte acest 
traseu, în anul 2012, întreaga insulă a fost vizitată de aproximativ 9 
milioane turişti, cea mai mare parte fiind din Germania, Marea Britanie şi 
Spania. Ruta Culturală este un model de dezvoltare durabilă, care 
contribuie atât la extinderea sezonului turistic prin diversificarea ofertei, 
cât şi la descoperirea unor zone rurale mai puţin cunoscute.”   
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PARTICIPARE CHARTS LA EVENIMENTE REGIONALE şi 

INTERNAŢIONALE




 13 Septembrie 2013 - IBERTUR/Universitatea din Barcelona şi Consiliul  

din Mallorca au participat la seminarul local organizat în cadrul proiectului 
INTERREG IVC CERTESS „Itinerare Culturale în Insulele Baleare, 
potenţial turistic nou pentru competitivitate” în Palma de Mallorca, 
Spania. Obiectivul propus a fost analizarea itinerariilor culturale ale Insulelor 
Baleare şi iniţierea unor discuţii cu cei 60 participanţi din sectorul public şi 
privat (domeniile cultură şi turism) din Mallorca, Menorca şi Ibiza. Buna 
practică selectată pentru acest seminar a fost Ruta Culturală  „Dry Stone”, 
promovată de către Consiliul din Mallorca şi prezentată de către D-nul. 
Josep Antoni AGUILO.  


 7–10 Octombrie 2013 – Unitatea de Management şi Coordonare (MCU) a 

proiectului CHARTS a participat la cea de-a 11-a ediţie a Zilelor Porţilor 
Deschise – Săptămâna Europeană a Regiunilor şi Oraşelor, la 
Bruxelles. În cadrul acestui eveniment, reprezentanţii proiectului au luat 
parte la expoziţia „100 soluţii Eurban” la care s-au alăturat toate programele 
pan-europene, inclusiv INTERREG IVC. Obiectivul acestei expoziţii l-a 
constituit prezentarea rezultatelor Programului de Capitalizare referitor la 
cele 12 teme specifice, inclusiv Industriile Creative, care au legătură directă 
cu proiectul CHARTS şi cu workshopurile organizate în cadrul acestuia. 
Coordonatorul proiectului, Managerul de Comunicare, precum şi un expert 
din cadrul Universităţii Thessalia au acordat un interviu referitor la Open 
Days 2013 şi la planuri pentru pentru proiecte viitoare. 
http://www.youtube.com/watch?v=fMhHfgOb9vE&list=UU9dA7E0J4-zH- 
QTFfNdhPwg Proiectul CHARTS intenţionează să organizeze un seminar 
sau un eveniment conex în cadrul ediţiei Open Days 2014, în legătură cu 
CARTA CHARTS „Implicarea Culturii şi a Patrimoniului în Dezvoltarea 
Turismului Durabil”. 


 4-7 Noiembrie 2013 partenerii din cadrul proiectului au participat activ la 

Târgul de Turism „World Travel Market” din Londra, cu un stand 
expoziţional şi au susţinut oficial Ziua Turismului Responsabil Mondial în 
data de 6 Noiembrie 2013. În cadrul acestui eveniment a fost lansată prima 
competiţie dedicată turismului cultural – Premiul CHARTS pentru 
destinaţiile turistice din Europa.  


 3–4 Decembrie 2013 – D-nul. M.VOUGIOUKAS, Coordonatorul Proiectului, 

D-na. I.TREIJA, Managerul de Comunicare, au participat la Conferinţa UE: 
Ziua Europeană a Persoanelor cu Dizabilităţi şi Ziua Turismului 
European. Alături de aceştia au fost prezente şi D-na.  C.BOERSMA, 
Coordonator al Reţelei Turismului Cultural European (ECTN) şi D-na. 
A.NIKOLOVA, Viceprimar al Municipalităţii Burgas şi Secretar al USERLA, 
Bulgaria. Evenimentul a avut ca obiectiv îmbunătăţirea accesibilităţii pentru 
turişti şi rezidenţi, cu exemple de bune practici referitoare la Turismul pentru 
Toţi şi identificarea unor soluţii pentru cele mai frecvente probleme din 
domeniu.  

 

 5 Decembrie 2013 – CHARTS a participat la Bruxelles la evenimentul 
de închidere a celei de-a 50-a aniversare a organizaţiei europene 
„Europa Nostra” şi la evenimentul „Dialogul cu Cetăţenii”. 
Evenimentul a fost deschis printr-o conferinţă tematică - Politica 
Patrimoniului European „Patrimoniul Cultural pentru Europa, Europa 
pentru Patrimoniul Cultural” cu scopul de a stabili legături cu 
organizaţia Europa Nostra, care reprezintă vocea societăţii civile, ce se 
angajează să protejeze şi să promoveze patrimoniul cultural şi natural al 
Europei. În cadrul conferinţei au fost demonstrate numeroasele valori ale 
patrimoniului şi au fost subliniate strategiile viitoare prin reuniunea 
specialiştilor din domeniul patrimoniului, a factorilor de decizie şi a 
reprezentanţilor instituţiilor europene. A fost lansat Noul Program „Cele 
mai Periclitate 7 Situri şi Monumente din Europa”. Evenimentul a fost 
urmat de o expoziţie de fotografie cu lucrări realizate pentru Premiul 
Uniunii Europene pentru Patrimoniul Cultural / Premiul Europa Nostra, la 
sediul Comisiei Europene, găzduită de D-na. Androulla VASSILIOU, 
Comisarul european pentru Educaţie, Cultură, Multilingvism şi Tineret şi 
onorată de prezenţa D-lui. Jose Manuel BARROSO, Preşedintele 
Comisiei Europene. Evenimentul s-a încheiat cu „Dialogul cu Cetăţenii” 
şi un concert special “European Inspirations” la Centrul Belgian de Arte 
Frumoase,  BOZAR. 


 13 Decembrie 2013 – ECTN, Asociaţia de Turism Vidzeme şi regiunea 
Veneto au participat, alături de MCU la cea de-a 11-a Ediţie a 
Conferinţei „Euromeeting”, Turism 2014 – 2020 pentru o creştere 
durabilă: Rolul Regiunilor în noua perioadă de programare a 
fondurilor europene în Comitetul Regiunilor, Bruxelles. Conferinţa 
Internaţională a fost organizată de Regiunea Toscana (Preşedinţia 
NECSTouR) în parteneriat cu Comitetul Regiunilor, abordându-se în 
special subiecte referitoare la posibilele investiţii în turism din Cadrul 
Financiar Multianual 2014-2020 al UE. Evenimentul a reunit autorităţi 
regionale, reprezentanţi ai instituţiilor europene şi stakeholderi din 
domeniul turismului din Bruxelles. Regiunea Veneto a susţinut o 
prezentare referitoare la modul în care au integrat politica europeană în 
domeniul turismului în noua perioadă de programare, în timp ce serviciile 
Comisiei Europene au ilustrat oportunităţile de finanţare ale UE în 
domeniul turismului prin intermediul fondurilor ERDF, EARDF, ESF. DG 
Întreprinderi va continua să sprijine măsurile în curs de derulare 
întreprinse de Departamentul de Turism în ultimii ani. 

 
 
 
 
 
 
 

Activităţi viitoare Ianuarie – Iunie 2014 
 Competiţia Premiul CHARTS pentru destinaţii turistice din Europa.  

Depunere până la  31 Martie; 
 Evenimente locale de diseminare în 5 regiuni partnere – Wales, Paphos, 

Veneto, Mallorca, SE Bulgaria; 
 Stand expoziţional la BALTTOUR în perioada 7-9 Februarie, cu sprijinul 

Asociaţiei de Turism Vidzeme, Letonia; 
 Stand expoziţional la Milan BIT în perioada 13-16 Februarie, cu sprijinul  

Regiunii Veneto, Italia; 
 Stand expoziţional la ITB Berlin în perioada 5-9 Martie, cu sprijinul  

Organizaţiei Naţionale de Turism a Greciei şi a RBT Paphos, Cipru; 

 Conferinţa Finală (perioada şi locul de desfăşurare vor fi anunţate ulterior).

 Carta CHARTS "Implicarea Culturii şi a Patrimoniului în Dezvoltarea 
Turismului Durabil”, Eveniment de diseminare în Bruxelles, (perioada şi locul 
de desfăşurare vor fi anunţate ulterior).

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Evenimente viitoare 

 

 Conferinţa Comitetului Regiunilor „Cultură şi Creativitate: Regiunile şi 
Oraşele Europei: o valoare adăugată”, 29 ianuarie 2014, Bruxelles; 

 Al 6-lea Summit European al Regiunilor şi Oraşelor: "Redresare 
Economică Europeană, Soluţii Locale", 7-8 Martie, Atena, Grecia; 

 A doua ediţie a Forumului UNWTO Global Knowledge Network – 
„Inovaţia în Turism: Puntea dintre Teorie şi Practică”, 28-30 Mai, 
Anahuac, Mexico; 

 A treia Conferinţă Internaţională UNITWIN/Reţeaua UNESCO “Cultură, 
Turism, Dezvoltare” axată pe Turism şi Patrimoniul gastronomic, 16-20 
Iunie, Barcelona, Spania. 
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PREMIUL CHARTS 

pentru DEZVOLTAREA şi PROMOVAREA TURISMULUI 

CULTURAL în EUROPA 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leaflet proiect CHARTS (în Engleză) în format pdf link  
Web-based Toolkit despre Schimbările Climatice pentru Destinaţiile 
Turistice Culturale link 

 

Leaflet proiect CHARTS (în Română) în format pdf link  Ghidul Digital al Regiunii Midland  link 
 

Regiunea Vidzeme (Nordul Letoniei) - Harta Turismului Cultural    
în format pdf link Newsletter 1 în Engleză link Newsletter 2 în Engleză link 

 

Harta Rutei „The Dry Stone Trail (GR221), Mallorca” în 
format pdf link  Newsletter 1 în Catalană  link  

 

    
 

Pentru mai multe informaţii consultaţi:   Descărcaţi şi diseminaţi 
 

Programul INTERREG IVC 2007-2013:  http://www.interreg4c.eu/  buletinele informative şi  
 

Fondul European de Dezvoltare Regională:  http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.cfm documentele proiectului 
 

 CHARTS project  CHARTS2014 CHARTS project INTERREG IVC de pe site-ul oficial al proiectului 
 

 
 

 
Managementul şi coordonarea proiectului:  EuroTrans Consulting Ltd., Koumoundourou 61, Volos 38221 Greece, Tel.+30242107627 

 

  Cu sprijinul:  www.uth.gr/en 
 

CONTACT: Coordonator Proiect, Manos Vougioukas, e-mail:  charts_mcu@ymail.com  
  

Manager de Comunicare, Ieva Treija-Moraitis, e-mail:  charts.mcu.ieva@gmail.com  skype: ievy777 
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