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Comunicat de presă  

 
“RO MD Cross-Border Wine Tourism Cluster Development”  

project 2soft/2.1/153 

 

În perioada Iulie 2021 – 10 Iulie 2022, Asociația Centrul de dezvoltare SMART, alături de 

partenerul din Republica Moldova, Centrul pentru Devoltare Regională STABILITY, derulează proiectul 

„RO MD Cross border Wine Tourism Cluster Development” finanțat prin programul Operational Comun 

Romania- Moldova 2014- 2020, cod proiect 2soft/2.1/153. 

 

 Scopul proiectului îl reprezintă dezvoltarea unei rețele transfrontaliere pentru promovarea culturii 

viti-vinicole locale din Romania și din Republica Moldova. Prin acest proiect ne propunem să: 

✓ creăm o rețea de profesioniști (cluster) în domeniul viti-vinicol  

✓ să realizăm o cercetare amănunțită despre situația domeniului viti-vinicol la nivelul județelor 

Galați, Vaslui și Iași în privința potențialului de dezvoltare a acestor regiuni și publicarea unei 

broșuri cu datele obținute 

✓ să identificăm și să promovăm cel puțin 3 rute turistice viti-vinicole în județele Galați, Vaslui și 

Iași pentru susținerea dezvoltării culturii și a vinurilor locale 

✓ să schimbăm bune practici între producătorii din domeniul viti-vinicol din Romania (județele 

Galați, Vaslui și Iasi) și Republica Moldova cu scopul identificării provocărilor și îmbunătățirii 

strategiei de dezvoltare turistică a fiecărei regiuni participante în proiect 
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✓ derulăm 2 webinarii și 2 workshopuri despre oportunitățile domeniului viti-vinicol existente 

pentru tinerii care vor să înceapă o afacere în acest domeniu, abordate din punctul de vedere 

al unui grup de interes (cluster) 

✓ organizăm un Business Forum Internațional care să faciliteze schimbul de bune practici, 

atragerea de producători și investitori în grupul de interes (cluster), în vederea creșterii 

oportunităților de dezvoltare a rutelor turistice în domeniul viti-vinicol 

 

Astfel, sâmbătă 23.10.2021, începând cu ora 12.00, vă invităm la conferința de presă de 

lansare a proiectului în Galați, organizată în cadrul Conferinței transfrontaliere “Opportunities of 

diversifying the wine trail development” care va fi derulată în cadrul hotelului IBIS STYLES Dunărea 

Galați, din str. Domnească, nr. 13, sala de conferințe Europa. La acest eveniment vor participa 

reprezentanți din domeniul viti-vinicol din Romania și Republica Moldova, producători locali, 

reprezentanți ai mediului academic, reprezentanți ai mediului de afaceri cu interes în domeniu, agenții 

de turism precum și pasionați ai oenologiei. 

 

La finalul evenimentului se va realiza o ceremonie oficială cu reprezentanții interesați să 

participe în grupul (cluster) de dezvoltare turistică în domeniul viti-vinicol Romania- Moldova. 

 

Pentru mai multe detalii, vă stăm la dispoziție la adresa de email oana.dajbog@smart.org.ro.  

 

 

Data : 15.10.2021 
Locatia : Galati 
Persoana de contact: Oana Dajbog 
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