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Asociaţia "Acces pentru Toţi -  Filiala Constanţa”, liderul proiectului „Danube Ecotourism”, împreună 
cu partenerii români şi bulgari :

- Ministerul T urismului (Bulgaria)
- Autoritatea Naţională pentru Turism (România)
- Human Resources Development Agency (Bulgaria)

au plăcerea de a vă invita la o serie de sesiuni de instruire ce au ca obiectiv principal identificarea de noi 
metode de atragere de fonduri prin sprijinirea dezvoltării capacităţii administrative a administraţiei publice, 
de a urmări obiective privind politica publică de mediu prin dezvoltarea ecoturismului.

Proiectul îşi propune dezvoltarea unei reţele transfrontalière de administratori publici locali 
capabili să identifice surse de finanţare şi să atragă noi categorii de fonduri viabile ce să
contribuie la dezvoltarea transfiontalieră a unui turism durabil atât la nivel transfrontalier, cât şi la 
nivel dunărean.

Sesiunile de instruire detaliate mai jos îşi propun instruirea resurselor umane din zona transfrontalieră în 
vederea elaborării şi gestionării proiectelor de dezvoltare a turismului transfrontalier ce vor facilita şi găzdui 
cooperarea transfrontalieră şi vor contribui astfel la creşterea nivelului de coordonare.

Menţionăm faptul că participanţii vor participa la toate sesiunile de instruire după cum urmează:

Activitatea Subiect sesiune de instruire Perioada Locaţia

A3 Turism sustenabil - Criterii şi 
certificare

26 - 28 martie 2018 Hotel Iaki -  Mamaia, judeţul 
Constanţa

A4 Turism sustenabil 
Managementul destinaţiei

07-09  mai 2018 Judeţul Constanţa

A5 Ecotourism Handbook -  
Dezvoltarea şi comercializarea 
ofertelor ecoturistice

09-11 mai 2018 Judeţul Constanţa

A6 Dezvoltarea infrastructurii de 
turism durabil

02 - 04 iulie 2018 Judeţul Constanţa

A7 Observatoare Turism Durabil -  
indicatorii turismului durabil

04-06  iulie 2018 Judeţul Constanţa

Locaţia exactă cu privire la derularea sesiunilor de instruire aferente activităţiilor A4, A5, A6 si A7, 
împreună cu agendele detaliate vor fi comunicate ulterior, cu cel puţin 10 zile înaintea derulării acestora.

Participanţii la sesiunile de instruire vor avea asigurat din partea organizatorilor masa, pauzele de 
cafea şi cazarea la hotel pe toată durata derulării evenimentului.
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Prima sesiune de instruire privind Activitatea A3: Turism sustembil - Criterii şi certificare, se va concentra 
pe descrierea abordării privind durabilitatea referitoare la dezvoltarea turismului şi criteriile sale aşa cum 
sunt definite de Consiliul Global privind Turismul Durabil (GSTC) şi utilizate de Observatoarele privind 
Turismul Durabil ale Organizaţiei Mondiale a Turismului (WTO). De asemenea, trainingul va crea criterii 
de certificare ce există deja la nivel naţional în România (elaborate de Autoritatea Naţională a Turismului).

Dincolo de descrierea obiectivelor sociale, economice şi de mediu ale ecoturismului, precum şi de seturile 
asociate de criterii detaliate, training-urile vor prezenta şi cele mai bune practici din alte state UE şi vor 
explica modalitatea în care acest tip de turism poate găzdui dezvoltarea socială şi economică într-o zonă 
precum cea a zonei de cooperare transfrontalieră Romania-Bulgaria.

Ataşăm la prezenta invitaţie, agenda evenimentului.

Pentru participare, având în vedere numărul limitat de participanţi pentru aceste sesiuni de instruire (25 de 
persoane), vă rugăm să confirmaţi prezenţa dvs. până la data 23.03.2018. la adresa de e-mail 
contact@danube-ecotourism.com sau numărul de telefon 0755 076 294/fax031 1079 220.

Persoană de contact: Luminiţa DOLOIU

Cu mulţumiri,

Manager de proiect, 

Stephane MEURET
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AGENDA EVENIMENTULUI
A3. Turism sustenabil - Criterii şi certificare

Ziua 1 Activitate
17:00 -  18:00 P rim irea partic ipan ţilo r (cafea bun  venit)
18:00 -  19:00 P rezentarea partic ipanţilo r, p rezen tarea pro iectu lu i şi a  ac tiv ită ţilo r din  proiect.
20:00 C ina

Ziua 2 Activitate
8:00 M icul dejun

9:30 -  13:00

P rim a parte
1. Isto ria  conceptului de D ezvoltare durab ilă
2. Isto ria  conceptului de Turism  sustenabil /  Eco-turism
3. C riterii şi concepte:

•  A creditare vs certificare
•  C ertificarea sistem elor şi standarde de calitate
•  D iferenţele dintre sistem e /  standarde, criterii şi indicatori

P au ză  cafea
A doua  parte
1. Isto ria  sistem elor de certificare
2. T ipuri de certificări /  sistem e de acreditări(produs, lanţ, destinaţie)
3. P rezentare G lobal Sustainable T ourism  C ouncil (G STC ), E uropean  E cotourism  

L abelling  S tandard  (EETL S), E cotourism  and Sustainable T ourism  C onference 
(ESTC )

4. P rezen tarea ind icatorilo r G lobal Sustainable T ourism  C ouncil (G STC )
5. S trategia de E co-T urism  a  R om âniei
6. S trategia tu rism ulu i de natu ră  a  B ulgariei

13:00 -  14:30 Prânz

14:30 -  18:00

P rim a parte
1. Rom ânia: C ertificarea unei destinaţii (studiu  de caz E co-M aram ureş) si Eco- 

R om ânia (m etodologie şi criterii cu exem ple)
2. Bulgaria: Studiu de caz

P au ză  cafea
A doua  parte
Studiu de caz practic  pe echipe. A sam blarea p ro iec telo r /  s tud iilo r pe echipe în  funcţie 
de tem atica  sesiunii de instruire.

20:00 C ina

Ziua 3 Activitate
8:00 M icul dejun

9:30 -  11:15 Proiecte /  studii pe echipe. P rezentare şi analiză “Certificarea unei destinaţii viabile 
de turism sustenabil”

11:15 -  11:30 P au ză  cafea

11:30 -  13:00
C oncluzii generale cu privire la  sesiunea de instru ire şi co lectarea de inform aţii de la  
partic ipanţi cu  priv ire la  studiile ce u rm ează a  fi realizate în  cadrul proiectului.

13:00 Prânz
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