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MEMORANDUM DE COOPERARE 

privind cooperarea durabilă a ”Comorilor 

scrise ale destinației transfrontaliere de pe 

Dunărea de Jos pentru turism literar” 

 

(din data ................) 

 

 

 

 

 

 

 
Acest Memorandum de Cooperare a fost pregătit în legătură cu implementarea proiectului nr. 

ROBG-290 „Comori scrise ale Dunării de Jos”, finanțat prin Programul Interreg VA 

România-Bulgaria, prin acordul de subvenționare nr. 111750/01.10.2018. 

 

 

 

 



 
                                                          INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA  

 

     
 

    
 

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

Prin semnarea acestui Memorandum de Cooperare se creează Rețeaua transfrontalieră 

a părților interesate în domeniul dezvoltării a „Comorilor scrise ale destinației 

transfrontaliere de pe Dunărea de Jos pentru turism literar”  

Semnarea se face prin aplicarea unei Declarații a fiecărui participant pentru participare 

și Acord cu termenii Memorandumului. Declarațiile trebuie interpretate ca o parte 

integrantă a Memorandumului. 

 

       

 

Global Libraries-Bulgaria Foundation (Bulgaria),  

Biblioteca ”Alexandru & Aristia Aman Dolj” (România),  

Biblioteca regională ”Lyuben Karavelov” (Bulgaria)  

și toate părțile interesate care și-au exprimat acordul să participe la Rețea transfrontalieră de 

părți interesate în domeniul dezvoltării „Comorilor scrise ale destinației transfrontaliere de pe 

Dunărea de Jos pentru turism literar”  

(toți denumiți in continuare ”Participanți”), 

 

RECUNOSC importanța eforturilor și resurselor lor comune pentru dezvoltarea turismului 

literar în destinația transfrontalieră Bulgaria-România (Dunărea de Jos) și 

 

REALIZEAZĂ CA PRIORITATE stabilirea obiectivelor și viziunii comune pentru 

dezvoltarea „Comorilor scrise ale destinației transfrontaliere de pe Dunărea de Jos pentru 

turism literar”, care trebuie realizate cu acțiunile coordonate ale Participanților. 

 

 

 

 

PARAGRAFUL 1 

OBIECTUL MEMORANDUMULUI 

 

Art. 1. Participanții își declară voința și angajamentul de a se uni acțiuni și resurse, coordonate 

după tip, timp și loc pentru construirea și dezvoltarea ulterioară a Destinației Transfrontaliere 

pentru Turism Literar de pe Dunărea de Jos. 

PARAGRAFUL 2 

VIZIUNE GLOBALĂ, MISIUNE ȘI OBIECTIVE 
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Art. 2. Viziunea, misiunea și obiectivele sunt în concordanță cu cele prezentate în 

„Strategia integrată pentru dezvoltarea durabilă a „Comorilor scrise ale destinației 

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

VIZIUNEA comună recunoscută pentru dezvoltare este   

„Până în 2030, turismul literar din regiunea transfrontalieră România-Bulgaria trebuie 

să stabilească rate de dezvoltare durabile.” 

Art. 3. MISIUNEA prezentată este  

Părțile interesate să dezvolte în mod consecvent și intenționat turismul literar, bazat pe 

parteneriatul dintre sectorul public, instituțiile de stat și municipale, bibliotecile, 

centrele comunitare, sectorul privat și organizațiile neguvernamentale, care generează 

locuri de muncă, creează oportunități ample pentru antreprenoriat, economie pe termen 

lung și beneficiile sociale, măresc veniturile din turism, ceea ce va crește competitivitatea 

regiunii transfrontaliere. 

Art. 4. OBIECTIVELE către care se îndreaptă activitatea părților interesate sunt: 

 Obiectivul strategic 1: Dezvoltarea produselor de turism literar competitive 

 Obiectivul strategic 2: Consum în continuă creștere de produse turistice literare 

 Obiectivul strategic 3: Parteneriate durabile create 

 

PARAGRAFUL 3 

PRINCIPII ÎN PUNEREA ÎN APLICARE A COOPERĂRII 

 

Art. 5. Principii privind structura organizațională a rețelei părților interesate și modul 

său de funcționare 

 

Principiile generale bazate pe bune practici internaționale includ: 

 Angajamentul (responsabilitatea) - se exprimă în nevoia percepută de a înțelege, de a 

implica și de a identifica comunitatea locală și de a lua măsurile adecvate într-un 

stadiu incipient. Există o viziune clară a obiectivelor generale ale rețelei părților 

interesate și a necesității ca fiecare membru să depună eforturile necesare pentru a 

coopera și pentru a aduce o contribuție adecvată la realizarea acestora; 

 Integritate - demonstrată atunci când părțile interesate sunt implicate într-un mod care 

promovează încrederea și respectul reciproc; 

 Respect - este creat 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 sunt abordate rapid, 

deschis și eficient; 

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

oportunități adecvate;  
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 Încredere - se construiește printr-un dialog deschis și valoros, care demonstrează 

respect și menține credințele, valorile și opiniile comunității locale; 

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

acceptate cu aceeași pondere; 

 Politici orizontale - nu este permisă discriminarea părților interesate cu privire la 

religie, vârstă, sex, etnie și alte principii; 

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

grupuri de părți interesate; 

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

diferite, în conformitate cu nevoile mediului; 

 Caracter voluntar - participarea fiecăruia dintre părțile interesate în rețea trebuie să fie 

voluntară și fără aplicarea mecanismelor de influență; 

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

al rețelei, dar respectând și luând în considerare misiunea organizației lor. 

 

Art. 6. Principii privind deciziile pentru realizarea unui turism literar competitiv și 

durabil 

 

Prima Comunicare - „Agendă pentru un turism european durabil și competitiv” (Comisia 

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

 Adoptarea unei abordări globale și integrate: În planificarea și dezvoltarea acestuia 

trebuie să se țină seama de toate efectele diferite ale turismului.  

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

susține anumite activități în timp.  

 Obținerea unui ritm și tempo de dezvoltare adecvat: În dezvoltarea turismului, este 

necesar să se reflecte și să se respecte natura, resursele și nevoile comunităților și 

destinațiilor gazdă.  

 Implicarea tuturor părților interesate: o abordare durabilă necesită o participare 

cuprinzătoare și dedicată la luarea deciziilor și implementarea de către toate părțile 

interesate.  

 Folosirea cele mai bune cunoștințe disponibile: Politicile și acțiunile trebuie să fie în 

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

Informațiile despre tendințele și impactul turismului, abilitățile și experiența dobândite 

trebuie difuzate în toată Europa.  

 Reducerea și gestionarea riscurilor (principiul precauției): Atunci când există 

incertitudine cu privire la rezultate, este necesar să se efectueze o evaluare completă și 



 
                                                          INTERREG V-A ROMANIA-BULGARIA  

 

     
 

    
 

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

să se ia măsuri preventive pentru a evita posibilitatea de a dăuna mediului sau 

societății.  

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

trebuie să reflecte costurile reale pentru societate ale activităților de consum și 

producție.  

 Stabilirea și respectarea granițelor acolo unde este cazul: Capacitatea de primire a 

amplasamentelor individuale și a zonelor turistice mai largi ar trebui luată în 

considerare, cu dorința și capacitatea de a limita, acolo unde și unde este cazul, sfera 

dezvoltării turismului și volumul fluxului turistic.  

 Realizarea unei monitorizări constante: Durabilitatea se bazează pe conștientizarea 

impactului și raportarea lor continuă pentru a putea face schimbările și îmbunătățirile 

necesare. 

 

Aceste principii trebuie respectate în implementarea activităților părților interesate și, 

împreună cu acestea, reglementările actuale și documentele strategice din domeniul turismului 

la nivel european, național și regional. 

 

PARAGRAFUL 4 

DURATA MEMORANDUMULUI 

 

Art. 7. Acest memorandum este valabil pe perioadă nedeterminată.  

Art. 8. Memorandumul poate fi actualizat și modificat cu acordul scris al participanților. 

 

PARAGRAFUL 5 

PARTICIPARE 

Art. 9. Participanții pot solicita, în scris, să participe sau să-și termine participarea la Rețeaua 

transfrontalieră a părților interesate în domeniul dezvoltării a „Comorilor scrise ale destinației 

transfrontaliere de pe Dunărea de Jos pentru turism literar” în fața Bibliotecii „Alexandru & 

Aristia Aman Dolj“ (pentru Participanții din România)  sau în fața Bibliotecii regionale 

”Lyuben Karavelov” (pentru Participanții din Bulgaria).  

 

 

 

 

PARAGRAFUL 6 

DISPOZIȚII SUPLIMENTARE 
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Art. 10. Obiectivele operaționale și activitățile Rețelei transfrontaliere a părților interesate în 

domeniul dezvoltării „Comorilor scrise ale destinației transfrontaliere de pe Dunărea de Jos 

pentru turism literar” sunt specificate prin Planuri strategice pe termen mediu pentru 

dezvoltarea activității rețelei transfrontaliere a părților interesate, precum și prin dispozițiile 

suplimentare relevante, reglementări etc., care ar trebui aduse la cunoștința tuturor 

Participanților în mod continuu. 

 

       

 


