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PORTPORTPORTPORT----FOLIOFOLIOFOLIOFOLIO    

Cu idei de proiectare pentru region Vratza şi CraiovaCu idei de proiectare pentru region Vratza şi CraiovaCu idei de proiectare pentru region Vratza şi CraiovaCu idei de proiectare pentru region Vratza şi Craiova    
 

A. A. A. A. Dezvoltarea economică. Dezvoltarea biznesului transfrontalier.Dezvoltarea economică. Dezvoltarea biznesului transfrontalier.Dezvoltarea economică. Dezvoltarea biznesului transfrontalier.Dezvoltarea economică. Dezvoltarea biznesului transfrontalier.    
 
1. Crearea unei programe comune de refacere activităţilor economice specifice pentru 

Balcani (activităţi producative, turism, servicii şi alte) 
2. Crearea unor parteneriate pe bază de platforme logistice în zona frontalieră, conduse 

de doi parteneri 
3. Construirea unui Biznes – Park pentru intreprinderi mici şi mijlocii (IMM) cu orientare 

în export. 
4. Construirea unor reţele de Biznes şi clăsteri pentru colaborare la nivel regional, 

precum şi în regionul transfrontalier pentru folosirea eficace la situaţia geografică şi 
capacitatea locală. 

5. Explorare investiţională pentru a crea un parc industrial înaltehnologic 
6. Formarea unei sisteme de difuzare informaţiei necesare pîna la firmele din 

municipiul, regiunea, CTF – region 
7. Elaborare şi editare la cataloage de producatorilor în region Vratza şi Craiova 
8. Crearea unor baze de date referitor: 

a) terene care să fie disponibile pentru investitori, precum şi den sferă publică, 
aşa şi din cea partificulară 

b) forţa de muncă 
c) sistema de învătămint pentru sferele de specializare 
d) posibilităţi de calificare profesională 
e) posibilităţi pentru pregatirea continuă oamenilor în vîrsta 
f) actele necesare pentru a capata licenţă de construire 
g) documentaţia necesară pentru elaborare (Valoarea infl mediului încojurător) 
h) firme de construcţii în zona 
i) firme de proectare 
j) factori poluanţi mediului înconjurator 
k) elaborarea unei baze de date de subiecte economice organizate după sectori 

de activitate 
9. Elaborarea unei programe de educaţie afaceriştilor în ambele municipii Vratzaşi 

Craiova din punct de vedere închearea parteneriate transfrontaliere şi obtinerea la 
strategii comune în diferile sfere 

 



Порт фолио с проектни идеи за регион  Враца - Крайова 

 

 2 

10. Crearea unor reţele de difuzare informaşiei pentru sectoarelor din economică şi 
realizarea contacte cu reprezentanţi de IMM. 

11. Stimularea parteneriatelor publico-particulare în punerea la dispoziţie servicii pentru 
grupe publice largi în gestiopnarea deşeurilor dezvoltarea activităţilor în doameniul 
culturii, serviciile sociale şi alte. 

12.  Crearea unui parteneriat între firme, ONG, asociaţii cameri, palate şi alte Biznes-
structuri de a sprijini IMM pentru dezvoltarea lor stabilă. 

 
B. Accesibilitate. Infrastructură ale transportului pămintean, aerian şB. Accesibilitate. Infrastructură ale transportului pămintean, aerian şB. Accesibilitate. Infrastructură ale transportului pămintean, aerian şB. Accesibilitate. Infrastructură ale transportului pămintean, aerian şi acuatic.i acuatic.i acuatic.i acuatic.    
 

1. Crearea unei strategie comune pentru transportul public în zona frontalieră pe baza 
unui plan de dezvoltare accesibilităţii între parteneri. 

2. Îmbunătăţirea accesul de infrastructurii în zonele de trecere de frontiera 
3. Structură, modernizare, sau largire retelei de transport în zonele frontaliere 
4. Elaborarea unei sisteme electronice de comunicaţie la un nivel transfrontalier pentru 

o actualizaţie permanentă ale strategilor şi explorărilor la un nivel trans-frontalier. 
5. Crearea unor programe de stimulare transportului ecologic 
6. Construirea unui pasaj – legatură de transport între drumul  E79 ţi drumul categoria 

IV – Beli Izvor. 
7. Înătăţirea accesul în regionul prin modernizarea infrastructurei între Oriahovo şi 

Bechet, prin construirea Podul – 3 la Dunarea. 
 
C. Popularizarea zonei transfrontaliera Craiova C. Popularizarea zonei transfrontaliera Craiova C. Popularizarea zonei transfrontaliera Craiova C. Popularizarea zonei transfrontaliera Craiova –––– Vratza. Vratza. Vratza. Vratza.    
 

1. Crearea, unui centru promoşional de turism transfrontalier (cu accent asupa 
reabilitarea identităţii Balcanice) 

2. Marketing comun ale productelor turistice (accent asupra aspectele care asigură pe 
de o parte o diversitate regională (naţională şi pe de altă parte o identitate Balcanică 
comună. 

3. Popularizarea Biznes – turismului: servicii integrate programe comuna de a reabilita 
valoritătilor Balcanice, prin folosiera IMM şi elaborarea unor pachete cu oferte 
turistice. 

4. Elaborarea unor producte de cultură, ca marketing cultural şi management, integrate 
în pachete cu oferte turistice. 

5. Organizare şi promoţia la tîrguri de producte turistice şi agricule. 
6. Organizarea unui tîrg transfrontalier pentru meserii mici cu scop de a populariza 

tradiţiile şi productele tradiţionale. 
7. Elaborarea unor materiale prezentabile de region. 
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D. Apropirea culturală şi socialăD. Apropirea culturală şi socialăD. Apropirea culturală şi socialăD. Apropirea culturală şi socială    
 

1. Efectuarea unor companii de informaţii pentru cetăţeni referitor traficul de oameni şi 
narcotice în zona frontalieră. 

2. Crearea unui de consultaţii de oameni – victime la traficul în zona frontalieră 
comuna. 

3. Largirea colaborării culturale între instituşiile din Vratza şi Craiova. 
4. Popularizarea identităşii istorice şi culturale în regionul. 
5. Elaborarea unei programe pentru organizarea unor expediţii arheologice. 
 

 

Е. Mediul inconjurЕ. Mediul inconjurЕ. Mediul inconjurЕ. Mediul inconjurător. Protecţia şi conducerea riscului:ător. Protecţia şi conducerea riscului:ător. Protecţia şi conducerea riscului:ător. Protecţia şi conducerea riscului:    
 

1. Elaborarea potenţialul de producţia la energia curată (din soare şi vîntul) 
2. Elaborarea unor cercetări necesare pentru identificare potenţialul de producere la 

energia curată, pe baza folosirii pioritaţile geografice. 
3. Crearea unei programe pentru schim de experienţa în producerea la energia curată. 
4. Sisteme comune de apărare, conducerea şi informarea din timp pentru inundeţii, 

cutremuri şi alt dezastru natural. 
5.  Crearea unor unităţi comune pentru reacţionare rapidă în cat de poluării 
6.  Elaborarea comună la cercetări şi documentare tehnică pentru reglarea bazinelor 

acuatice. 
7.  Construirea statii de supravegherea ale calităţii şi debitul fluvial. 
8.  Activităţi pentru a ridice constientă cetăţenilor de apărare mediul înconjuretor: 

• întăluri publice 
• focus – grupe 
• broshure 
• afise şi alte 


