Buletin informativ Nr.2
Granițe comune. Soluții comune

Octombrie
2021

Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al bazinului Mării Negre
(raionul Cahul, Republica Moldova; municipiul Reni, Ucraina și județul Galați, România)
BSB-817

Cuprins
În 2020 a fost înregistrată cea mai
mare scădere a numărului de turiști
străini care au vizitat Republica
Moldova - pag. 2-4
Prestatori de servicii turistice din
Republica Moldova, România și
Ucraina, instruiți la capitolul
organizarea
și
dezvoltarea
turismului transfrontalier - pag. 5-7
Rolul administrațiilor publice locale
în valorificarea potențialului turistic
a
fost
adus
la
cunoștința
prestatorilor de servicii turistice din
Republica Moldova, România și
Ucraina - pag. 8-10
Prestatori de servicii turistice din
Moldova, România și Ucraina au
aflat care sunt standardele necesare
în dezvoltarea serviciilor de turism
transfrontalier și în elaborarea unui
plan de afaceri - pag. 11-13

Această publicație a fost produsă cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său
este responsabilitatea exclusivă a proiectului BSB-817 și nu reflectă neapărat punctele de
vedere ale Uniunii Europene.

1

Buletin informativ Nr.2
Granițe comune. Soluții comune

Octombrie
2021

În 2020 a fost înregistrată cea mai mare scădere a numărului de
turiști străini care au vizitat Republica Moldova
În 2020 a fost înregistrată cea mai mare scădere a
numărului de turiști străini care au vizitat Republica
Moldova. Cu aproape 13 mii mai puțini decât în 2019.
Expertul proiectului în dezvoltarea afacerilor,
Veaceslav Ioniță”, spune că în anul 1992 potențialul
turistic al Republicii Moldova era de circa 300 de mii
de turiști din afara țării.
După destrămarea URSS-ului, numărul turiștilor
străini a scăzut până la 26 de mii și că în toți acești
30 de ani, Republica Moldova a avut anual în jur de
20 de mii de turiști străini, care au venit în mod
organizat. Însă, spune analistul, la acești 20 de mii se
mai adaugă alții circa 130 de mii, care nu vin
organizat, dar își planifică vacanță de sine stătător.
Aceștia se cazează la hoteluri, mănâncă în
restaurante, se comportă ca turiștii, doar că nu vin
în mod organizat. „La noi, după ce s-a destrămat
URSS, turismul organizat practic a murit. Ulterior,
tot ce a fost - a fost turismul neorganizat, oamenii
pur și simplu veneau în Republica Moldova în
vizită”, a spus Veaceslav Ioniță.
Potrivit expertului, în prezent, agențiile de turism
din întreaga lume au o provocare mare. Datorită
tehnologiilor moderne, există foarte multe soluții
prin intermediul cărora cetățenii multor state nu
mai apelează la agenții pentru a-și organiza vacanța,
dar merg în așa numitul turism neorganizat.
„Există o tendință în întreaga lume și agențiile de
turism încearcă să răspundă acestor provocări.

Dacă în multe țări acest proces a început, la noi
de vreo 30 de ani este într-o formă moartă. De
30 de ani, cam 85% dintre turiștii care vin în
Moldova vin neorganizat și undeva 15%
organizat”, a spus economistul.
Totodată, Veaceslav Ioniță afirmă că după anii
2002-2003 a devenit vizibilă tendința ca unui
turist străin, care este adus de către o agenție de
turism, să-i revină câțiva moldoveni care pleacă
peste hotare la odihnă. În prezent acest raport
este de 1 la 15.
Expertul menționează că în 2020, pandemia de
COVID-19 a lăsat cea mai mare amprentă asupra
turismului receptor din Republica Moldova, de
după prăbușirea URSS-ului. Atunci prăbușirea a
fost de la 300 de mii la 20 de mii, iar timp de 25
de ani s-a oscilat între 15-25 de mii de turiști. Din
țările de unde veneau anual câte două – trei mii
de turiști, în anul pandemic 2020 acest număr a
fost semnificativ de mic, cu excepția României.
În 2020 a fost mai mare cu 1,6 mii numărul
turiștilor români care au vizitat Republica
Moldova.
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„Cred că și românii neavând o altă posibilitate de a
merge în alte părți din cauza pandemiei, fiind ceva
mai ușor de a ajunge în Republica Moldova, au decis
să viziteze Republica Moldova. Dacă nu era România,
în Republica Moldova pur și simplu nu venea nimeni.
2 din 3 turiști care au venit erau din România”, a
menționat Veaceslav Ioniță.
Referind-u-se la profilul turiștilor care vin în
Republica Moldova în mod organizat, Veaceslav
Ioniță spune că, analizând situația din ultimii zece
ani, pe primul loc se află România cu 3100 de
persoane, apoi urmează Federația Rusă – 1600 de
persoane; Ucraina – 1300 de persoane; Germania –
1000 de persoane; Polonia – 700 de persoane etc.
„Cinci țări din regiune ne asigură nouă peste 50% din
numărul total de turiști care vin să viziteze Republica
Moldova. Ucraina, pe vremea când Republica
Moldova avea până la 300 de mii de turiști, asigura
circa anual 120-130 de mii de turiști. În ultimii ani
numărul turiștilor care vin în Moldova din Ucraina
ajunge cel mult 1500 de persoane”, susține analistul.
Potrivit lui Veaceslav Ioniță, începând cu 2010-2011
avem o intensificare sau o creștere a atenției
turiștilor din România care vizitează Republica
Moldova, în 2020 au fost circa 5100 de turiști.
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„Pandemia, unicul lucru pozitiv pe care l-a făcut
în ramura turistică, a fost că România a decis să
descopere Republica Moldova și a asigurat 70%
din toți turiștii străini”, a afirmat Veaceslav
Ioniță.
În anul 2020, anul pandemic, susține expertul,
numărul moldovenilor care au plecat peste
hotare a scăzut cu mult mai mult decât numărul
străinilor care au venit în Republica Moldova.
Dacă în 2019 am avut 310 mii de turiști
moldoveni plecați la odihnă peste hotare, în
2020 acest număr a fost de doar 75 de mii.
Făcând un clasament al primelor zece țări unde
cel mai mult a scăzut în 2020 numărul turiștilor
moldoveni: analistul a spus că este vorba de
Bulgaria – unde a scăzut de la 86 de mii la 4 mii,
Turcia – de la 98 de mii la 43 de mii, România –
de la 42 de mii la 6 mii, Grecia – de la 20 mii la
600, Egipt – de la 24500 la 13300, Ucraina – de la
13300 la 3 mii, Ungaria – de la 3300 la 400 de
persoane, Italia – de la 3200 la 500, Spania – de la
2500 la 200 și Muntenegru – de la 2400 la 0.
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Veaceslav Ioniță mai spune că unica formă de turism prin care noi putem să atragem pe cineva ca să
viziteze Republica Moldova sunt pensiunile. Mulți cred că cei mai mulți care vin la noi să se odihnească
în pensiuni sunt străinii. Însă, 90% sunt cetățenii Republicii Moldova. În 2019 am avut 66 de mii de
turiști care s-au odihnit la pensiuni, dintre care 46 de mii au fost moldoveni.
„În anul pandemic pensiunile din Republica Moldova au supraviețuit datorită faptului că cetățenii
noștri s-au odihnit acasă, nu au avut altă soluție de odihnă. În mod normal, o pensiune poate
supraviețui dacă capacitatea sa este utilizată cel puțin 40% într-un an. În Republica Moldova noi avem
doar 3 luni pe an, iulie, august septembrie, când pensiunile sunt utilizate la această capacitate. Din
această cauză și costurile mari, profitul mic și descurajarea celor antrenați în acest proces, deoarece
așteaptă turiștii dar ei nu mai vin”, a conchis Veaceslav Ioniță.
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Prestatori de servicii turistice din Republica Moldova, România și
Ucraina, instruiți la capitolul organizarea și dezvoltarea turismului
transfrontalier

Un grup de 40 de prestatori de servicii turistice din raionul Cahul, Republica Moldova, județul Galați,
Romania și municipiul Reni, Ucraina, a fost instruiți în cadrul unui seminar dedicat organizării și
dezvoltării turismului transfrontalier. Evenimentul a avut loc pe data de 25-26 iunie, la Cahul, și a fost
primul desfășurat în cadrul proiectului transfrontalier „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în
sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; comunitatea teritorială
Reni, Ucraina; județul Galați, România)”, BSB 817.
Managerul proiectului, directorul executiv IDIS „Viitorul”, Liubomir Chiriac, a declarat în cadrul
sesiunii de deschidere a seminarului că proiectul dorește să valorifice un potențial turistic care poate fi
arareori întâlnit în Europa. „De obicei ne bucurăm de ceea ce vedem în Occident, în alte părți ale lumii,
dar mai puțin ceea ce este la noi. Avem locuri foarte frumoase și avem unde atrage un număr
substanțial de turiști pe aceste meleaguri. Ne dorim ca toți cei care lucrează în domeniul turismului să
aibă de câștigat de pe urma acestui proiect. Chiar credem că se pot schimba lucrurile spre bine, că prin
eforturi comune oamenii pot să trăiască mai bine”, a spus Liubomir Chiriac.
„Toate trei regiuni au un potențial turistic destul de mare privind dezvoltarea turismului verde. Cu
părere de rău, acesta este slab dezvoltat, valorificat și promovat. În urma realizării activităților
proiectului sperăm că se va îmbunătăți situația turismului verde și bunăstarea populației în toate
regiuni”, a menționat Nicon Pîslari, coordonator de proiect de la Consiliul Raional Cahul.
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Liliana Ivanova, coordonator de proiect din
partea municipiului Reni, Ucraina, a declarat că
echipa pe care o conduce este la începutul
drumului și că are multe de învățat de la cei cu
experiență în domeniul promovării și valorificării
potențialului turistic. „UE ne-a dat posibilitatea
să colaborăm în această regiune și să
implementăm proiecte comune, să rezolvăm
problemele pe care le avem și cred că turismul
este o posibilitate de a ne cunoaște mai bine, de a
prospera în sfera economică și de a conserva
ecologia pe care o avem în această zonă”, a
declarat Liliana Ivanova.
„Toți cei care am venit aici la Cahul avem un
obiectiv comun și anume promovarea turismului
verde. Avem convingerea că vom duce la bun
sfârșit acest proiect și că vom atinge toți
indicatorii
propuși”,
a
afirmat
Cristian
Munteniță, coordonator de proiect, Universitatea
„Dunărea de Jos”, din Galați, România.
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Subiectele examinate în cadrul seminarului au
ținut de: analiza potențialului turistic; dezvoltarea
turismului verde; constituirea clusterelor turistice
în regiunea transfrontalieră, etc. Totodată un
accent special s-a pus pe dezvoltarea aspectelor
practice privind lansarea serviciilor turistice.

Această publicație a fost produsă cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său
este responsabilitatea exclusivă a proiectului BSB-817 și nu reflectă neapărat punctele de
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Astfel, pe parcursul seminarului, participanții au
vizitat satul Colibași, unde primarul, Ion
Dolganiuc, le-a vorbit participanților despre
viziunea și experiența sa în dezvoltarea afacerilor
în domeniul turismului rural transfrontalier.
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Menționăm faptul că rezervația naturală „Prutul
de Jos” a fost recent încadrată în rețeaua de
Rezervații Biosferice UNESCO, una dintre
atracțiile principale din această zonă. Impresii și
emoții de neuitat a lăsat participanților una dintre
agropensiunile de succes din sudul Moldovei,
complexul Eco-Village Văleni, o destinație
turistică obligatorie, cu tradiții rurale unice și
experiențe turistice inedite.

Participanții au mai vizitat herghelia de cai din
satul Slobozia Mare, și Muzeul de Istorie și
Etnografie din satul Văleni.

Această publicație a fost produsă cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său
este responsabilitatea exclusivă a proiectului BSB-817 și nu reflectă neapărat punctele de
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Rolul administrațiilor publice locale în valorificarea potențialului
turistic a fost adus la cunoștința prestatorilor de servicii turistice din
Republica Moldova, România și Ucraina

Un grup de 35 de prestatori de servicii turistice și reprezentanți ai autorităților publice locale din
raionul Cahul, Republica Moldova, județul Galați, România și municipiul Reni, Ucraina, au aflat care
este rolul administrațiilor publice locale în valorificarea potențialului turistic. Al doilea seminar de
instruire al proiectului transfrontalier „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul
dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; comunitatea teritorială Reni,
Ucraina; județul Galați, România)”, BSB 817, a avut loc în municipiul Galați, România, pe 23 și 24 iulie.

Această publicație a fost produsă cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său
este responsabilitatea exclusivă a proiectului BSB-817 și nu reflectă neapărat punctele de
vedere ale Uniunii Europene.
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Elena Mereuță, prorector Universitatea
Dunărea de Jos din Galați, a spus în
deschiderea seminarului că proiectul are o
misiune importantă, de a promova turismul
într-o regiune dăruită de Dumnezeu, care nu
a fost valorificat suficient până în prezent.
„Sperăm că se vom reuși în urma
implementării acestui proiect să ajungem la
cât mai mulți turiști care vor veni la noi
pentru a vedea ceea ce ne definește. Orașele
noastre se pot dezvolta, pot înflori,
promovând turismul”, a spus Elena Mereuță.
Cezar Ionuț Bichescu, city manager al
Primăriei Municipiului Galați, a menționat că
administrația din Galați este antrenată în
prezent în dezvoltarea unor proiecte majore,
menite să dezvolte turismul. Oficialul a
menționarea crearea unui aqua park,
transformarea fostei uzine de apă într-un
parc de aventură etc., astfel, turiștii care vor
vizita regiunea în viitor vor simți
transformarea. „Una dintre direcțiile de
dezvoltare ale regiunii este turismul, pe care
până acum nu l-am dezvoltat suficient”, a
menționat Cezar Ionuț Bichescu.
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Potrivit lui Liubomir Chiriac, manager de proiect,
proiectul urmărește, prin organizarea seminarelor de
instruire, îmbunătățirea comunicării dintre prestatorii
de servicii din regiune, care în prezent este slabă.
„Vrem să reușim să construim ceva durabil, să lăsăm în
urmă acțiuni concrete după ce finalizăm acest proiect.
Sperăm că viața cetățenilor din regiunile noastre se va
îmbunătăți”, a remarcat Liubomir Chiriac.
„Ne bucurăm să ne revedem la Galaiți. Sunt sigur ca
toți participanții vor descoperi în Județul Galați multe
lucruri frumoase care țin de dezvoltarea turismului
verde”, a spus Cristian Munteniță, coordonatorul
proiectului de la Universitatea Dunărea de Jos.
„Între Comunitatea teritorială Reni și municipiul
Galați sunt stabilite de mai mulți ani relații de
colaborare.
Prin
intermediul
acestui
proiect
intenționam să dezvoltăm turismul verde, astfel încât
să beneficieze atât prestatorii de servicii turistice cât și
cetățenii din țările noastre", a spus Igor Plehov,
primarul de Reni.

Această publicație a fost produsă cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său
este responsabilitatea exclusivă a proiectului BSB-817 și nu reflectă neapărat punctele de
vedere ale Uniunii Europene.
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Subiectele examinate în cadrul seminarului desfășurat la Galați au vizat: oportunitățile și avantajele
dezvoltării turismului în județul Galați; atribuțiile și responsabilitățile APL-urilor în valorificarea
potențialului turistic transfrontalier; strategiile și politicile regionale de dezvoltare a turismului în
raionul Cahul, Republica Moldova și Comunitatea teritorială Reni, Ucraina; prioritățile guvernamentale
în Moldova, Ucraina și România privind dezvoltarea industriei turismului și analiza SWOT privind
dezvoltarea turismului verde în regiunea transfrontalieră Cahul-Reni-Galați. De asemenea, au fost
formulate recomandări privind implicarea autorităților regionale în dezvoltarea turismului verde.
Pe parcursul celor două zile ale seminarului, participanții au vizitat Gospodăria tradițională Vatra cu
Dor din Comuna Tulucești, Crama Bratu din Comuna Tulucești, Muzeul Satului din Pădurea Gârboavele.
Totodată, a fost realizată și o excursie cu vaporul pe râul Dunărea.

Această publicație a fost produsă cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său
este responsabilitatea exclusivă a proiectului BSB-817 și nu reflectă neapărat punctele de
vedere ale Uniunii Europene.

10

Buletin informativ Nr.2
Granițe comune. Soluții comune

Octombrie
2021

Prestatori de servicii turistice din Moldova, România și Ucraina au
aflat care sunt standardele necesare în dezvoltarea serviciilor de
turism transfrontalier și în elaborarea unui plan de afaceri

Un grup de circa 30 de prestatori de servicii turistice din raionul Cahul, Republica Moldova, județul
Galați, România și comunitatea teritorială Reni, Ucraina, au aflat care sunt standardele necesare în
dezvoltarea serviciilor de turism transfrontalier și în elaborarea unui plan de afaceri. Al treilea seminar
de instruire în cadrul proiectului transfrontalier „Dezvoltarea ș i promovarea turismului verde în
sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; comunitatea teritorială
Reni, Ucraina; județ ul Galaț i, România)”, BSB 817, a avut loc în comunitatea teritorială Reni, Ucraina, pe
10 și 11 septembrie.
Liliana Ivanova, coordonatoarea de proiect din Reni, a declarat în cadrul sesiunii de deschidere a
seminarului că promovarea turismului verde este o posibilitate, oferită de către Uniunea Europeană,
de a vedea și învăța ceva nou, de a discuta despre turismul regional transfrontalier, dar și de a dezvolta
regiunile în care locuim.

Această publicație a fost produsă cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său
este responsabilitatea exclusivă a proiectului BSB-817 și nu reflectă neapărat punctele de
vedere ale Uniunii Europene.
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„Ne bucurăm că am reușit să ne întâlnim și în
acest oraș frumos Reni, un oraș cu tradiții vechi,
un oraș care rămâne încă a fi descoperit. Această
regiune frumoasă, care se află în această parte a
Ucrainei, sper să ne pună la dispoziție impresii
interesante și în felul acesta vom ști cum să facem
conexiune între oamenii de afaceri, cum să
punem umărul, astfel încât businessul din
regiunea transfrontalieră Reni, Cahul și Galați, să
funcționeze la nivelul pe care ni-l dorim, astfel
încât oamenii să se bucure și să descopere cele
mai frumoase locuri”, a declarat Liubomir Chiriac,
managerul proiectului, directorul executiv al IDIS
„Viitorul”.
„Delegația din România, prezentă la Reni, este
pentru prima dată în Ucraina. În zilele
desfășurării acestui workshop sunt sigur că vom
cunoaște lucruri interesante și vom avea și
rezultatele pe care fiecare dintre noi și le-a propus
la nivel individual și cadrul proiectului. Echipa din
Galați este la curent cu faptul că, colegii din Reni
fac demersuri în vederea întăririi legăturilor cu
partenerii din România. Cu siguranță proiectele
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bilaterale sau trilaterale ce se vor dezvolta pe
viitor, vor fi de succes, oferindu-ne posibilitatea să
identificăm bunurile comune pe care deja le avem,
dar care încă nu sunt dezvăluite la nivelul
corespunzător”, a menționat Cristian Munteniță,
coordonator de proiect, Universitatea „Dunărea de
Jos”, din Galați, România.
„Regiunile noastre au multe lucruri în comun,
atât din punct de vedere istoric, cât și cultural,
social, economic, personal etc. Rămâne foarte
puțin de făcut ca noi să avem și acel turism comun,
dezvoltat prin promovarea acelor relații dintre
prestatorii de servicii turistice - agenții economici,
care va atrage după sine bunăstare și oportunități
mai bune pentru toți cetățenii regiunilor noastre.
Sunt încrezător că obiectivele stabilite prin
proiectul nostru vor fi îndeplinite, cu succes, grație
eforturilor comune”, a menționat Nicon Pîslari,
coordonator de proiect din partea Consiliului
Raional Cahul.
„Întrunirile respective sunt utile pentru agenții
economici din mai multe puncte de vedere. În
primul rând facem cunoștință și

Această publicație a fost produsă cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său
este responsabilitatea exclusivă a proiectului BSB-817 și nu reflectă neapărat punctele de
vedere ale Uniunii Europene.
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stabilim relații de cooperare cu prestatorii de
servicii din domeniul turismului din regiunea
transfrontaliera Cahul-Reni-Galați. În al doilea
rând învățăm foarte multe lucruri practice noi
care se referă la dezvoltarea eco-turismului,
precum ar fi: managementul eficient al
afacerii, modalitățile de dezvoltare a unui plan
de afacere, cum se efectuează certificarea,
care sunt standardele, etc. În felul acesta
sperăm mult să reușim să punem pe roate o
afacere
transfrontalieră
profitabilă
în
domeniul eco-turismului”, susține Nicolae
Minciună, agent economic din raionul Cahul.
Subiectele examinate la seminar au vizat:
dezvoltarea afacerilor în turismul verde
transfrontalier; rolul și importanța elaborării
planului de afaceri, structura generală a
planului de afaceri; amenajarea spațiilor de
cazare în mediul rural conform standardelor
de calitate eurocites; sistemul de certificare al
calității în dezvoltarea ecoturismului în
Moldova, Ucraina și România; standardele în
ecoturism: acreditarea internațională și
certificarea la nivel local și indicatorii și
recomandările
privind
implementarea
standardelor de ecoturism.

Octombrie
2021

În prima zi a seminarului, participanții au vizitat
zona de divertisment - Eco-club „Dervent” din satul
Novoselskoie și complexul etno-cultural –
„Destinația Kotlovina” din satul Kotlovina.
Colectivele din localitate au pregătit diferite
activități artistice pentru a promova cultura și
tradițiile zonei. În cea de-a doua zi a seminarului,
când municipiul Reni a marcat Ziua Orașului,
participanții au asistat la deschiderea festivităților
și au vizitat târgul producătorilor autohtoni.

Această publicație a fost produsă cu ajutorul financiar al Uniunii Europene. Conținutul său
este responsabilitatea exclusivă a proiectului BSB-817 și nu reflectă neapărat punctele de
vedere ale Uniunii Europene.
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