ACORD GENERAL
PRIVIND CREAREA RETELEI COMUNE
“Silistra – Calarasi: Destinatie Europeana”
I. Introducere
Ca recunoastere a cooperarii durabile stabilite intre partile semnatare din regiunea
Silistra, Bulgaria – Calarasi, Romania, prezentul accord marcheaza angajamentul nostru
pentru imbunatatirea si dezvoltarea ulterioara a parteneriatului nostru.
II. Intentia acordului
Documentul ia in considerare interesul nostru comun in ceea ce priveste dezvoltarea
turismului alternativ, ca parte din prosperitatea regionala, precum si protejarea mediului
inconjurator pentru generatiile urmatoare.
In acelasi timp, Acordul reglementeaza relatiile intre partile semnatare si coordoneaza
eforturile noastre comune pentru promovarea imaginii turistice si incurajarea dezvoltarii
durabile regiunii comune transfrontaliere.
III. Grupurile tinta ale acordului
Pentru a fi atinsa intentia descrisa mai sus, toti cei care semneaza declara ca:
1) Infiinteaza reteaua comuna „Silistra – Calarasi: Destinatie Europeana” ca urmare a
proiectului „O zona transfrontaliera – o destinatie europeana”, finantat in cadrul
Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria 2007-2013;
2) Reteaua uneste reprezentantii tuturor partilor interesate din regiunea: autoritati,
firme si organizatii care ofera servicii turistice, jurnalisti, organizatii nonguvernamentale si personae fizice, si este deschisa catre toate celelalte parti care
sunt dispuse de a contribui la dezvoltarea economica a regiunii transfrontaliere
Silistra - Calarasi;
3) Sunt de acord de a participa la orice activitate comuna care vizeaza proiectarea si
punerea in aplicare a unor politici comune transfrontaliere de dezvoltare a
turismului alternativ;
4) Declara ca vor urma politicile orizontale UE in planificarea si dezvoltarea
activitatilor de afaceri astfel incat habitatele regionale si apele Dunarii sa ramana
curate si protejate;
5) Sunt de acord ca profilele organizatiilor pe care le reprezinta sa fie publicate pe
site-ul web www.cbctourist.eu, precum si sa furnizeze, la cerere, alte informatii
profesionale destinate tursimului.
IV. Administrare
Fiecare parte va desemna cate un reprezentant, responsabil pentru functionarea retelei.
Acesti reprezentanti raspund pentru aspectele practice generale ale cooperarii,
coordoneaza informatia de proiect si ofera asistenta profesionala in caz de necesitate.

