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Un site dedicat promovării turismului verde în sectorul dunărean a fost creat
în cadrul unui proiect transfrontalier

 Miercuri, 9 martie, 2022, a fost lansat un site
dedicat promovării turismului verde în sectorul
dunărean al bazinului Mării Negre. danube-
ecotravel.com a fost creat în cadrul proiectului
transfrontalier „Dezvoltarea și promovarea
turismului verde în sectorul dunărean al
bazinului Mării Negre”, implementat de către
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale
(IDIS) „Viitorul”, în parteneriat cu Universitatea
„Dunărea de Jos” din Galați (România), Consiliul
raional Cahul (Republica Moldova) și Comitetul
Executiv al Consiliului Local al comunității
teritoriale Reni (Ucraina).

Mihai Țurcanu, asistent de proiect de la IDIS
„Viitorul”, a spus la conferința de lansare că
deocamdată site-ul este funcțional în limbile
română și engleză. Urmează ca toate
informațiile să fie traduse și în limba ucraineană.
Site-ul are opt rubrici principale, unele având și
câteva subrubrici. Astfel, turiștii și potențialii
turiști pot afla informații despre istoria,
geografia, cultura, demografia și economia
regiunii transfrontaliere Cahul-Reni-Galați,
despre potențialul turistic și atracțiile turistice
din regiune. La fel, despre serviciile de
alimentare și cazare din zonă și despre unele
rutele transfrontaliere care pot fi exploatate în
regiune. Altele trei rute vor fi create în cadrul
proiectului și vor fi plasate pe site odată cu
finalizarea lor. „Turiștii, datorită acestui site, au la
îndemână toate informațiile necesare despre
regiune și cum pot să-și planifice o vizită. Site-ul
deja poate să-și îndeplinească principala
funcție - de a promova turismul în regiunea
Cahul-Reni-Galați”, a spus Mihai Țurcanu.

Doina Cebotaru, responsabilă de comunicare
din partea Consiliul raional Cahul, a menționat
că scopul site-ului este de a crește vizibilitatea
celor trei regiuni dunărene - Reni, Galați și Cahul, 

dar și a numărului de turiști. „Am depus eforturi
în scopul creării unui site atractiv, eficient și ușor
de utilizat”, a menționat Doina Cebotaru.

„Site-ul, sperăm să fie o activitate de bun augur
pentru Cahul, Reni și Galați, dar și pentru cei
care doresc să se implice în dezvoltarea
turismului verde. Sperăm foarte mult că
oamenii din domeniul turismului din aceste
regiuni vor coopera prin intermediul site-ului
respectiv, își vor promova afacerile, interesele și
potențialul turistic pe care îl au”, a declarat
Liubomir Chiriac, manager de proiect.

Potrivit lui Nicon Pîslari, coordonator de proiect
din partea Consiliului raional Cahul, a fost depus
un efort enorm pentru crearea site-lui. „În
continuare vom depune alte eforturi pentru a-l
îmbunătăți, pentru ca toți cei interesați de
turismul verde din regiunea noastră chiar să-l
găsească ușor”, a afirmat Nicon Pîslari.

Captură ecran site-ul
danube-ecotravel.com

Liliana Ivanova, coordonator de proiect din
partea comunității teritoriale Reni, a declarat că
turismul verde în zona transfrontalieră va înflori
datorită acestui proiect, dar și al altora, 
 deoarece în ultima perioadă în regiune sunt
implementate mai multe proiecte dedicate
promovării turismului. „Este un suport pentru
întreaga comunitate care iubește turismul”, a
remarcat Liliana Ivanova.

https://danube-ecotravel.com/
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Cristian Munteniță, coordonator de proiect din
partea Universității „Dunărea de Jos” din județul
Galați, a specificat că site-ul va trezi interes din
partea celor care iubesc turismul verde.
„Informațiile care sunt plasate pe site sunt reale,
colectate din surse sigure. O întreagă echipă
dedicată a lucrat să adune aceste noutăți, care
sperăm să aducă interes”, a specificat Cristian
Munteniță.

Olesea Vulpe, expert în turism din partea
Consiliului raional Cahul, a spus că deși Cahulul
are un centru de promovare a turismului, acesta
nu are și un site, iar conducerea lui așteaptă
lansarea site-ului danube-ecotravel.com ca să-
l propună turiștilor pentru a se informa despre
potențialul turistic al raionului Cahul. „Cu
siguranță că informațiile adunate vor fi utile nu
doar pentru turiști, dar și pentru potențialii turiști.
Site-ul este acum cea mai consolidată bază de
date cu privire la potențialul turistic al raionului
Cahul”, a spus Olesea Vulpe. 

„Datorită acestui site, acum este mai ușor unui
turist, care dorește să viziteze Galațiul, să o
poată face. Avem tendința, aici la Galați, să
vizităm locuri îndepărtate și să descoperim zona
în care locuim. Crearea și lansarea acestui site
a necesitat o muncă, un efort și o dedicare de
echipă. Îmi  doresc ca această muncă să fie
răsplătită atunci când un turist accesează site-
ul și se poate bucura de informația corectă”, a
declarat Oana Contoman, expert în turism din
partea Universității „Dunărea de Jos” din județul
Galați.

Potrivit lui Veaceslav Ioniță, expert economic al
proiectului din partea IDIS „Viitorul”, site-ul este
un instrument creat să capteze atenția turiștilor
ca să viziteze regiunea. „Este o oportunitate
gratuită de a informa turiștii despre regiunea
dunăreană. Sper că această sursă, care acum
este una de informare, se va transforma într-o
platformă  de promovare a serviciilor turistice 

din Cahul, Galați și Reni”, a menționat Veaceslav
Ioniță.

„Potențialul turistic al raionului Cahul este unul
variat și prezintă interes. Domeniul turismului a
devenit în ultima perioadă unul foarte
important, astfel că la nivelul Consiliului raional
Cahul a fost elaborată o strategie de dezvoltare
a turismului, care are ca scop evaluarea,
promovarea și valorificarea potențialului turistic
local, dar și informarea turiștilor prin intermediul
tehnologiilor informaționale”, a afirmat Natalia
Ponomariov, șef secție cultură din cadrul
Consiliului raional Cahul.

Captură ecran site-ul
danube-ecotravel.com

Mariana Iurcu, ghid de turism, muzeograf la
Muzeul de Istorie și Etnografie din orașul
Călărași, Republica Moldova, a remarcat că
danube-ecotravel.com este un site bun, o idee
care îi poate determină și pe responsabilii de
turism din Călărași să creeze o asemenea
platformă. „În Călărași de trei ani încoace în
domeniul turismului s-au făcut schimbări. Am
creat rute turistice. Avem 12 la număr. Acum
lucrăm la o strategie de dezvoltare a turismului
sportiv, eco și de aventură. Se lucrează la o rută
gastronomică. Avem o broșură pentru a
informa despre meșterii populari de la noi și
unicitățile pe care le avem. Acestea trebuie
promovate pe o platformă proprie. Nu ar fi rău
să avem și o rută turistică care să ne lege de
raionul Cahul”, a remarcat Mariana Iurcu. 
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Lucia Căpățînă, expert în turism din partea IDIS
„Viitorul”, a menționat că informațiile de pe site
vor fi actualizate în permanență, astfel încât
turistul să aibă de fiecare dată acces la
informații noi. „Sperăm că din momentul în care
vom plasa și informația despre rutele turistice
din regiune, care urmează să fie create, site-ul
să devină mai atractiv, deoarece dorința
noastră este ca el să fie în beneficiul unui
număr cât mai mare de turiști și potențiali
turiști”, a spus Lucia Căpățînă.

Valentin Ceban, reprezentant al Agenției de
Investiții, a afirmat că în prezent între Republica
Moldova și România sunt create două rute
transfrontaliere de promovare a turismului și că
este dorința de a face același lucru între
Republica Moldova și Ucraina, dar având în
vedere situația din Ucraina, lucrurile vor mai
aștepta.  

Potrivit Anei Znaceni, coordonator de proiect din
partea IDIS „Viitorul”, site-ul, la finalizarea
proiectului, va rămâne în gestiunea Consiliului
raional Cahul. La fel, a spus că proiectul are o
perioadă de implementare de 30 de luni, iar
acum este la jumătatea acesteia. În cadrul
proiectului a fost realizat un studiu de bună
vecinătate în sectorul dunărean, iar acum este
la etapa de finalizare un ghid privind turismul
transfrontalier în regiune. Anterior, au fost
desfășurate patru sesiuni de instruire pentru
prestatorii de servicii turistice și pentru potențiali
prestatori de servicii turistice din Galați, Reni și
Cahul, privind consolidarea capacităților
acestora în domeniul turismului verde. Sunt
prevăzute încă două seminare de acest gen.
Urmează să fie realizate trei vizite de studiu în
România, Republica Moldova și Ucraina și create
trei rute turistice care să lege cele trei regiuni.
Totodată, sunt planificate să fie organizate două
festivaluri, unul la Cahul și altul la Reni, de
promovare a tradițiilor locale.

Pensiunea Danubiu
situată pe malul lacului Murighiol, Tulcea, România

 Delta Dunării

Delta Dunări
sursa fotografiei: bani.mdsursa fotografiei: booking.com
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Autoritățile din Chișinău vor să dezvolte turismul în capitală. Urmează a fi
elaborată o strategie pentru anii 2022-2027

 Primăria municipiului Chișinău a lansat discuțiile
publice privind elaborarea Strategiei de
dezvoltare a turismului „Chișinău – capitală
turistică” pentru anii 2022-2027. Obiectivul
general al Strategiei este dezvoltarea
municipiului Chișinău în calitate de destinație
turistică competitivă și durabilă, care va aduce
beneficii economice, de mediu și sociale
comunității locale și generațiilor viitoare.

Autoritățile locale susțin că sunt interesate de
atragerea turiștilor pentru că această sferă de
activitate este considerată drept o soluție
salvatoare. „Este important să găsim propria
nişă de dezvoltare durabilă, folosindu-ne de
ceea ce deţinem la nivelul capitalului turistic –
natural sau antropic. Avem nevoie de relansarea
turismului, pentru a promova municipiul
Chișinău, dar și pentru atragerea investițiilor
economice în diferite domenii. Haideți să facem
Chișinăul cât mai atractiv pentru turismul
interior, pentru cei care vin să ne viziteze din
afară. Există inițiative ale asociațiilor sau
uniunilor care contribuie la promovarea oraşului
pe plan turistic național și internațional. Dar
aceste uniuni au nevoie de o strategie bine
elaborată, de care se vor conduce”, a declarat
primarul municipiului Chișinău, Ion Ceban, la
evenimentul privind lansarea discuțiilor pe
marginea Strategiei de dezvoltare a turismului
municipal.

Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului” - în față,
Guvernul Republicii Moldova - în spate.

 Obiectivele Strategiei sunt:
– consolidarea și dezvoltarea produsului turistic
al municipiului Chișinău;
– poziționarea și promovarea destinației, cu
impact care ar crește vizibilitatea destinației pe
piețele-țintă;
– crearea unui climat favorabil investitorilor și
mediului de afaceri pentru a permite
dezvoltarea durabilă a afacerilor, investițiilor și
creșterii economice.

Reieșind din aceste obiective, va fi elaborat
Planul de acțiuni pentru implementarea
Strategiei de dezvoltare a turismului (cu
indicatori de măsurare).

Parcul Valea Morilor
sursa fotografiei: wikipedia.org

Castelul de Apă
sursa fotografiei: photos.casata.md

 
 

Catedrala Mitropolitană „Nașterea Domnului”
sursa fotografiei: directbooking.ro
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În anul 2021 structurile turistice de cazare au primit
două ori mai mulți turiști decât în 2020

 În anul 2021 structurile de primire turistică
colective, cu posibilități de cazare, au fost
frecventate de către 178200 de turiști. De două
ori mai mult față de anul 2020, când din cauza
restricțiilor legate de pandemia de COVID-19 s-a
redus numărul turiștilor de circa 4 ori. Potrivit
datelor Biroului Național de Statistică al
Republicii Moldova, în 2021, din numărul total de
turiști care au vizitat Republica Moldova, peste
109 mii sau 61,4% au fost turiștii rezidenți, iar
aproape 69 de mii sau 38,6% – turiștii
nerezidenți. 

Comparativ cu anul 2020, în anul 2021 numărul
turiștilor rezidenți, cazați în structurile de primire
turistică colective, a crescut de circa 1,8 ori, iar a
celor nerezidenți – de 2,4 ori. Cei mai mulți au
preferat cazarea la hoteluri și moteluri. Solicitări
au fost și pentru cazarea în structuri de odihnă,
structuri de întremare, pensiuni turistice și
agroturistice, tabere de vacanță etc. Ponderea
turiștilor care au preferat să se cazeze în
structurile de primire turistică colective din mun.
Chișinău a constituit 59,1%, regiunile de
dezvoltare Centru – 23,9%, Sud – 8,2%, Nord –
7,3% și UTA Găgăuzia – 1,5%.

Ponderi mai însemnate în numărul total de
turiști nerezidenți, cazați în structurile de primire
turistică colective, le-au revenit turiștilor din
România (27,6%), Federația Rusă (12,3%),
Ucraina (11,9%), Statele Unite ale Americii (7,2%),
Turcia (4,4%), Germania (4,1%), Italia (3,7%),
Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord
(3,4%), Polonia (2,7%), Israel (2,6%), Franța (2%),
Olanda (1,2%), Canada (1,1%), Bulgaria (1%),
Republica Cehă, Spania, Belgia și Austria (câte
0,9%).

Durata medie de ședere a unui turist în
structurile de primire turistică colective cu
posibilități de cazare în anul 2021 a fost de 5,3
zile (6,5 zile – pentru turiștii rezidenți și 3,3 zile –
pentru turiștii nerezidenți).

Pensiunea turistica ODISEU,
Vadul lui Voda

sursa fotografiei: travel.md
 

captura de pe site-ul: statistica.md

captura de pe site-ul: statistica.md
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A fost lansată metodologia turismului ariilor naturale protejate de Stat
 Agenţia „Moldsilva” a prezentat, într-o şedinţă de

lucru, care a avut loc la 1 aprilie metodologia
privind elaborarea compartimentelor de turism
în planurile de management ale Ariilor Naturale
Protejate de Stat (ANPS), elaborată cu suportul
Agenţiei de Investiţii. Evenimentul s-a desfăşurat
în incinta Rezervației Naturale „Plaiul Fagului” şi a
reunit colaboratorii rezervaţiilor naturale din
componenţa Agenţiei „Moldsilva”, reprezentanţi
ai Ministerului Mediului, Ministerului Culturii şi ai
Agenţiei de Investiţii, specialişti ai structurilor
teritoriale antrenate în activităţi culturale şi de
promovare a turismului şi membri ai
organizațiilor nonguvernamentale implicate în
activităţi din domeniu.

Elaborarea unui asemenea document, în
organizarea activităţilor în ramura silvică, a
devenit posibilă graţie susţinerii venite din
partea Agenției de Investiții „Invest Moldova”.
Acesta subliniază rolul tot mai important al eco-
turismului şi viziunea modernă, ce aduc în
evidenţă beneficiile clare ale activităţilor
turistice pentru dezvoltarea ariilor naturale
protejate de stat. În acelaşi context, situaţia din
ultimii ani (mai ales restricţiile şi limitările de
călătorii externe din perioada pandemică) a
demonstrat că în ţara noastră există un
potenţial enorm, dar valorificat parţial, al
turismului în fondul forestier, iar cifrele de
referinţă. În anul 2020,  cele patru Rezervații
Naturale  au fost vizitate de circa 12616 de turiști,
iar 2021 a confirmat trendul pozitiv, cifra
majorându-se la 19067 de vizitatori. 

Importanţa şi valoarea Metodologii, ce indică
aplicarea bunelor practici pentru ANPS, mai
constă şi în concordanţa explicită a categoriilor
corespunzătoare UICN de arii naturale protejate
sau altor categorii recunoscute prin convenții
internaționale (Convenția Ramsar, Programul
UNESCO „Omul și natura”, Convenția privind
protecția aviafaunei IBA - Important Bird and   

Biodiversity Areas, siturile Emerald și Natura 2000
etc).

Ședinţă de lucru pentru prezentarea metodologiei
sursa fotografiei: http://moldsilva.gov.md/

Conform aprecierilor ce au răsunat de la tribuna
acestei şedinţe, prezenta Metodologie aduce
claritate şi vizibilitate sporită în contextul 
 responsabilităţilor ce revin Guvernului, Autorităţii
Centrale de Mediu, Administraţiilor Publice
Locale, posesorilor terenurilor din perimetrul
ariilor naturale protejate de stat și zonelor de
protecție ale acestora.

Totodată, aceste reglementări stipulează clar că
este permis, în condițiile legii, accesul liber al
populației în zonele naturale din Republica 
 Moldova pentru necesități culturale, turistice și
recreative, dar cu obligaţia de a respecta
legislația de mediu și regulamentele în vigoare,
să se conformeze indicatoarelor și
avertismentelor instalate legal, deciziilor
administrației responsabile de aceste arii
naturale, fără să aducă vreun prejudiciu naturii.

Specialiştii în domeniu consideră că utilitatea
unor asemenea surse de informaţii oficiale a
turismului va facilita organizarea calitativă a
acestor activităţi importante şi va impulsiona
dezvoltarea Ariilor Naturale Protejate de Stat.
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Prestatorii de servicii turistice din Republica Moldova și România, instruiți în
domeniul managementului resurselor umane și financiare în prestarea

serviciilor de turism verde transfrontalier
 

Vineri și sâmbătă, 15 și 16 aprilie, 2022, la Cahul,
în incinta Consiliului raional, s-a desfășurat cel
de-al cincilea seminar de instruire 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.
Astfel, prestatori de servicii turistice din raionul
Cahul, Republica Moldova, și din județul Galați,
România, au fost instruiți referitor la
managementul resurselor umane și financiare în
prestarea serviciilor de turism verde
transfrontalier.

Subiectele examinate în cadrul seminarului au 

vizat: conceptul de management al resurselor
umane, problemele sectorului turistic verde din
perspectiva resurselor umane; principalele
activități ale managementului resurselor
umane: planificarea, asigurarea cu personal,
dezvoltarea angajaților, relațiile de muncă etc;
managementul financiar, cum pot fi majorate
veniturile unei pensiuni; managementul
financiar pentru perioadele mai puțin ocupate în
pensiuni, prognoze economice și planificarea
bugetară și managementul și controlul
performanței.

În prima zi a seminarului, participanții au fost
într-o vizită de documentare în satul Slobozia
Mare, la Crama „Domeniile Pană”, la Vinăria din
Vale.

 Luarile de cuvânt la deschiderea seminarului 
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Însoțiți de către primarul localității, participanții
la seminar au mers și la Muzeul de Istorie și
Etnografie, Casa de Cultură și piața locală. A
doua zi, vizite au fost efectuate la catedrala
„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil” și la Muzeul
Ținutului Cahul.

Nicon Pîslari, coordonator de proiect din partea
Consiliului raional Cahul, Republica Moldova:
„Regretăm faptul că nu-i avem alături de noi pe
colegii din Ucraina. Le dorim să aibă răbdare și
tărie de caracter ca să reziste. Sperăm că într-un
timp apropiat situația va reveni la normal și vom
avea posibilitatea de a continua proiectul așa
cum l-am început. Doar având echipa deplină
vom putea realiza toate obiectivele și sarcinile pe
care ni le-am propus în cadrul proiectului. Toate
informațiile, care au fost transmise la acest
seminar, sunt ferm convins că vor fi foarte utile
pentru prestatorii de servicii turistice, dar și
pentru noi, pentru a ne îmbogăți bagajul de
cunoștințe”.

Liubomir Chiriac, manager de proiect IDIS
„Viitorul”: „Situația, pe care o avem astăzi în
regiune, este mai puțin favorabilă pentru astfel
de evenimente. Din păcate, colegii și prietenii
noștri din Ucraina, de care ne-am atașat foarte 

mult, nu sunt alături de noi. Sperăm că este
pentru o perioadă scurtă de timp. Chiar dacă
lucrurile nu sunt clare, implementarea
proiectului continuă. Suntem aici, la acest
seminar, să vedem, pe viu, cum se dezvoltă
turismul verde aici la Cahul. Sper foarte mult că
relațiile dintre prestatorii de servicii din
Republica Moldova, Ucraina și România se vor
consolida în cadrul acestui proiect. Cu
certitudine, vom ajunge la nivelul când și
autoritățile vor coopera pe segmentul
respectiv”.

Cristian Munteniță, coordonator de proiect din
partea Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
România: „Vreau să vă mulțumesc că ați fost în
aceste două zile aici, alături de noi, pentru a
atinge împreună obiectivele proiectului. Cu
siguranță, tot ceea ce se întâmplă acum nu este
un moment favorabil pentru proiectul nostru,
dar ne exprimăm speranța că într-un viitor
apropiat starea de lucruri va redeveni acea care
a fost la începutul implementării proiectului.
Temele abordate ieri și astăzi sunt de mare
interes pentru prestatorii de servicii turistice”.

Participanții la seminar în vizită la piața locală din satul Slobozia Mare

Participanții la seminar în vizită la Casa de Cultură a satului Slobozia Mare
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Natalia Ponomariov, șef secție cultură din cadrul
Consiliului raional Cahul: „Noi suntem cei
interesați de a promova turismul. Pot spune că
proiectul pe care îl implementați este unul util
pentru regiunea noastră. Suntem aici să vă
ajutăm cu implementarea acestuia, eventual să
elaborăm politici dacă sunt necesare. Suntem
cei care vă sprijinim. Noi aici la Cahul avem
elaborată, și degrabă va fi aprobată, Strategia
de dezvoltare a turismului în raionul Cahul, prin
intermediul căreia ne dorim promovarea
turismului și sper să o facem împreună”.

Florin Ghinea, din Tecuci, județul Galați, România,
om de afaceri în piscicultură și producător de
lavandă: „Managementul resurselor umane mă
interesează. În aceste două zile chiar am învățat
lucruri noi, precum eficientizarea afacerilor
având personal de calitate, pregătit și selectat
atent, inclusiv partea financiară. Felul în care am
fost primiți în cadrul vizitelor de documentare, cu
acele degustări de vinuri, dulcețuri, au avut în
spate o poveste și fiecare dintre aceste povești
m-a impresionat. Sunt în căutare de idei ca să
creez astfel de povești și pentru afacerile mele.
Aceste istorii sunt ca o etichetă a produsului.
Ceea ce vrei să vinzi altora trebuie ambalat într-
o poveste”.  

 

Nicolae Căpraru, administratorul bazei de
odihnă și de agrement „La Cotihana" din satul
Cotihana, raionul Cahul: „Am fost prezent la
toate seminarele care au fost organizate până
acum. Am avut și am interes să particip mai
departe și să învăț lucruri noi. Suntem la început
de cale și avem nevoie să cunoaștem și să știm
cât mai multe. Experiența împărtășită la aceste
instruiri ne ajută foarte mult”.

Din cauza agresiunii militare ruse împotriva
Ucrainei, partenerii proiectului din Reni și
prestatorii de servicii turistice din regiune,
prezenți într-un număr mare la anterioarele
seminare, nu au putut participa de această
dată. În semn de solidaritate, echipa de proiect
a elaborat un banner pentru a susține Ucraina și
cetățenii ei, în această perioadă complicată.

Participanții la seminar în vizită la Vinăria din Vale din satul Slobozia Mare

Activitate în susținerea partenerilor din Ucraina, care nu au putut veni la
seminar din cauza războiului

Discurs din partea Nataliei Ponomariov, șef secție cultură din cadrul
Consiliului raional Cahul 
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Trasee turistice pentru amatorii de ciclism, lansate în sudul țării

Locuri istorice, peisaje naturale, tradiții autentice
și cultură gastronomică au fost conectate în
patru trasee turistice din sudul Moldovei, cu o
distanță totală de peste 170 de kilometri. Primii 16
sportivi amatori, pasionați de alergare și ciclism,
le-au testat. E vorba de traseele Comrat –
Ceadâr Lunga, Plopi – Pașcani, Plopi – Pașcani –
Slobozia Mare și Slobozia Mare – Vulcănești,
transmite IPN.

Traseele au fost create și lansate de Asociația
Națională pentru Turism Receptor din Moldova,
într-un proiect finanțat de Agenția SUA pentru
Dezvoltare Internațională (USAID). „Susținerea
sectorului turistic creează locuri de muncă în
regiunile rurale, în special pentru femei, și
stimulează dezvoltarea regională și
antreprenoriatul. Extinderea ofertei turistice, cu
accent pe atracțiile locale, și îmbunătățirea
facilităților de turism rural stimulează atragerea
turiștilor internaționali. Conectarea pensiunilor,
cramelor, micilor artizani și a muzeelor în trasee
turistice oferă o gamă largă de experiențe noi
turiștilor și poate crea oportunități de dezvoltare
turistică în regiune”, a menționat directorul
Misiunii USAID Moldova, Scott Hocklander. 

Fiecare traseu are circa 40 km lungime și poate
fi parcurs fie cu bicicleta, fie pe jos, din orice
punct de pornire dorește turistul. Traseele de
ciclism sunt bine marcate, cu indicatoare
ecologice. Cu ajutorul codurilor QR e posibilă
descărcarea hărților   în format digital de pe
portalul www.moldova.travel. Pe portal pot fi
găsite recomandări despre locurile de odihnă,
cazare, relaxare, activități în natură, evenimente
de interes pentru turiști. Traseele urmează în
mare parte drumurile naționale, dar există și
segmente cu drum de țară sau care trec prin
păduri.

Natalia Turcanu, director executiv al Asociației
Naționale pentru Turism Receptor din Moldova, a
subliniat că unele pensiuni și crame de pe
trasee au fost dotate cu biciclete și corturi
pentru a fi oferite spre închiriere turiștilor care   îi
vizitează.

Investiția efectuată în marcarea a 173 km de
traseu, cât și pentru digitizarea hărților, a
constituit 40 de mii de dolari.

Sportivi amatori testând trasele turistice din sudul țării
sursa fotografiei: antrim.md 

Sportivi amatori testând trasele turistice din sudul țării 
sursa fotografiei: antrim.md 

https://www.ipn.md/ro/trasee-turistice-pentru-amatorii-de-ciclism-au-fost-lansate-7967_1089221.html
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 Ariile Naturale Protejate din județul Galați și potențialul lor turistic
 Ariile naturale protejate, zone cheie pentru

conservarea biodiversității, sunt considerate a fi
cele mai eficiente mijloace de conservare a
diversității biologice. Acestea integrează
ecosisteme naturale și seminaturale
reprezentative, ce pot fi evaluate și monitorizate
pentru a caracteriza starea și tendințele
dinamicii acestor sisteme în relație cu diferiți
factori de eco-biologici. Concomitent, furnizează
beneficii sociale și economice, incluzând
beneficiile din turism, utilizarea tradițională a
bioresurselor și conservarea ariilor naturale cu
valoare unică. În acelaşi timp, reprezintă zone
ideale, adevărate “săli de clasă în aer liber” unde
oamenii pot fi educați cu privire la rolul naturii și
necesitatea conservării acesteia.

Înființarea rețelei europene „Natura”  în România,
a însemnat introducerea unor instrumente utile
pentru includerea și gestionarea ariilor protejate,
un pas în conservarea peisajului și biodiversității,
oferind astfel multe oportunități în diverse
domenii de activitate, inclusiv în cazul turismului,
deoarece se poate realiza un turism durabil prin
combinarea diferitelor activități agricole și
alternativele de ocrotire a naturii.

Avantajele acestei rețele europene sunt:
- activităţile economice pot continua într-un sit
Natura 2000, cu condiţia evitării activităţilor ce
ar afecta speciile sau habitatele specifice;
- sunt recunoscute și protejate interesele
localnicilor, Natura 2000 nu înseamnă scoaterea
din uz a terenurilor, ci păstrarea practicilor
tradiţionale agro-pastorale și silvice care nu
dăunează patrimoniului existent, dezvoltării turi-

smului și agroturismului;
- etichetarea de produse naturale locale ce pot
deveni mărci recunoscute, preferate în locul
preparatelor artificiale.

Ariile protejate reprezintă un important element,
în realizarea turismului în România și este foarte
bine implementată protejarea naturii, putând
astfel să se realizeze un turism cât mai profitabil,
datorită bunelor condiții naturale. Ariile naturale
protejate fac parte din fondul turistic natural sau
morfo-turistic.

În județul Galaţi sunt declarate 16 arii naturale
protejate de interes național, cu statut de
rezervații naturale, declarate la 6 martie 2000
prin aprobarea Planului de amenajare a
teritoriului național și un parc natural:

Dunele de nisip (Hanu Conachi) - dune de nisip
continentale cuaternare de origine fluviatilă si
eoliană. Sunt unice în România. Importanţa
ştiinţifică deosebită a dunelor rezidă din
existenţa unui număr mare de elemente de floră
şi faună de origine pontică şi mediteraneană,
foarte rare.
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Balta Potcoava (com. Braniştea) - habitat de
hrănire şi reproducere pentru păsări acvatice;
inclusă în aria de protecţie specială
avifaunistică ROSPA0071 Lunca Siretului Inferior.

Balta Tălăbasca (com. Tudor Vladimirescu) -
lac de luncă cu apă dulce din Câmpia Siretului
Inferior. Flora este caracteristică zonelor umede
şi oferă adăpost atât pentru păsările de baltă
sedentare cât şi pentru celelalte specii de faună
de baltă. Ihtiofauna este reprezentată de specii
specifice lacurilor cu apă dulce (Potențial
turistic: Mănăstirea Vladimirești).

Pădurea Gârboavele - zonă de câmpie (râuri,
lunci, pajiști, păduri de foioase și tufărișuri)
încadrată în bioregiunea stepică a Podișului
Moldovenesc ce conservă habitate naturale de
tip: tufărișuri de foioase ponto-sarmatice,
vegetație de silvostepă eurosiberiană şi
forestieră ponto-sarmatică; protejează o gamă
variată de floră (stejar, stejar brumăriu, stejar
pufos, păducel, porumbar, alun turcesc, măceș,
scumpie) și faună rară (potențial turistic:
Pădurea Gârboavele; Grădina Zoologică).

Pădurea Pogăneşti (com. Suceveni) - habitat
de pădure xerofilă (cu umiditate redusă)
naturală mixtă din zona de deal cu stejar, gorun
şi tei. Se remarcă abundenţa şi diversitatea
subarboretului (păducel, maceş, scumpie).
Trebuie menţionată prezenţa bujorului
românesc. 
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Pădurea Breana – Roşcani (com. Băneasa)-
formată, în principal, din arbori de stejar pufos,
ce formează un habitat natural de pădure din
zona de deal, cu plante ierboase, în special
graminee şi arbuşti specifici zonelor de
silvostepă, măceş, păducel, lemn câinesc,
porumbar. Creează un cadru natural propice
prezenţei în poieni a bujorului românesc, numit
şi bujor de pădure, specie endemică, declarată
monument al naturii (potențial turistic: Poienile
de bujor românesc, înflorirea - luna mai.

Pădurea Buciumeni – pădure dacică şi sit de
importanţă comunitară, cu suprafață de 4.993
ha. Se află pe teritoriul administrativ al jud. 
 Vrancea (în raza com. Homocea, Corbiţa) şi
Galaţi (în raza com. Ţepu, Munteni, Buciumeni).
Se încadrează în câmpia Covurluiului, parte
integrantă a Podişului Moldovenesc, în
apropierea râului Siret. Se remarcă prezenţa
stejarului, carpenului, fagului şi teiului (potențial
turistic: Mănăstirea Buciumeni).

Lacul Pochina - rezervaţie naturală de interes
naţional şi zonă de importanţă avifaunistică
deosebită, situată în bazinul hidrografic al Prutului
Inferior, pe raza sat. Rogojeni, comuna Suceveni şi
ocupă o suprafaţă de 74,8 ha. Este inclus în Parcul
Natural Lunca Joasă a Prutului. Ihtiofauna
cuprinde: crap, caras, somn, ştiuca, şalău etc.

Lacul Vlăşcuţa (com. Măstăcani) - rezervaţie
naturală de interes naţional, întrucât este o zonă
avifaunistică specială. A fost inclusă în Parcul
Natural Lunca Joasă a Prutului. În timpul
migraţiei, un important număr de păsări
acvatice, precum ardeidae (stârci), ciconiidae
(berzele), threskiornithidae (lopătarii, ibișii),
anatidae (rațele, gâștele și lebedele), ralide
(cârstei), sternidae (chirele), hirundinide
(rândunici, lăstuni), etc., poposesc aici.
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Ostrovul Prut - se află în judeţul Galaţi, pe
Dunăre, unde Prutul se varsă în fluviu. Are o
suprafaţă de 62 de hectare şi protejează
habitatele de pădure naturală de zonă umedă.
Face parte din Parcul Natural Lunca Joasă a
Prutului. Unele dintre speciile protejate care se
găsesc aici sunt plopul indigen şi salcia.

Majoritatea dintre aceste arii protejate au un
Plan de Management, fapt care ne indică,
posibilitatea dezvoltării unui turism durabil, care
nu va pune în pericol elementele naturale, dar
va duce la protecția și conservarea elementelor
de mediu.

Planul de management al unei arii protejate
este documentul oficial de stabilire a
obiectivelor acesteia şi a măsurilor de
management care trebuie întreprinse pentru
realizarea unei gestionări eficiente, responsabile,
a zonelor respective.

Un alt instrument deosebit de util în
managementul turistic al ariilor protejate îl
constituie Planul de management al vizitatorilor.
Acesta direcționează tipul potrivit de vizitator
către zona potrivită din parc sau vecinătatea
acestuia, creând cele mai bune oportunități
pentru îndeplinirea experienţei imaginate de
către vizitator, de a petrece timpul liber în
natură, producând un impact negativ minim
asupra naturii și a comunităţilor locale și creând
cele mai bune şanse pentru dezvoltarea de
afaceri locale ecologice din sfera turismului.

Bibliografie
- Studiu privind potențialul turistic al Județului
Galați, Etapa 1 - Identificare si clasificare a
formelor de turism practicabile în județul Galați,
vizând dezvoltarea durabilă a teritoriului,
elaborator S.C. OPPIDUM STUDIO S.R.L., Noiembrie
2013;
- Strategia de dezvoltare a județului Galați 2021-
2028, POCA.
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IDIS Viitorul a încheiat seminarele de instruire privind consolidarea
capacitaților prestatorilor de servicii turistice din Republica Moldova,

România și Ucraina
 

Vineri și sâmbătă, 13 și 14 mai, 2022, în județul
Galați, România, în incinta Universității „Dunărea
de Jos”, s-a desfășurat ultimul seminar de
instruire a prestatorilor de servicii turistice din
Republica Moldova, Ucraina și România. Tema
abordată a fost promovarea produselor și
serviciilor turistice. Activitatea a fost parte a
proiectului transfrontalier „Dezvoltarea și
promovarea turismului verde în sectorul
dunărean al bazinului Mării Negre” (raionul
Cahul, Republica Moldova; comunitatea
teritorială Reni, Ucraina și județul Galați,
România)”, BSB-817.

Subiectele examinate la seminarul cu numărul
VI au vizat: marketing turistic și particularitățile
marketingului în turismul verde; studiul clientelei
și pieței, strategii de marketing; strategii,
instrumente și metode de promovare a
turismului verde; tehnici de promovare și
comercializare a produselor și serviciilor
turistice, dar și rolul strategiei de brand în
promovarea turismului verde.

În prima zi a seminarului, participanții au fost 

într-o vizită de documentare în comuna
Șendreni, unde au vizitat zona de agrement cu
specific pescăresc de pe malul Siretului și
atelierul meșteșugăresc tradițional de lemnărit.
Ulterior, au mers în comuna Braniștea pentru a
vizita biserica comunei și Centrul multifuncțional
„Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil”. În comuna
Tudor Vladimirescu, participanții au vizitat
Mănăstirea de maici „Vladimirești”.

A doua zi, după comunicările experților în turism
și marketing turistic, participanții la seminar au
mers la Palatul Episcopal - Muzeul Istoriei,
Culturii și Spiritualității Creștine de la Dunărea de
Jos din Galați și la Catedrala Arhiepiscopală
„Sfântul Apostol Andrei", la fel din Galați.

În legătură cu această activitate, Puiu Lucian-
Georgescu, rectorul Universității „Dunărea de
Jos” a declarat: „Acest proiect este interesant
pentru dezvoltarea regiunii, este în contextul unei
serii de proiecte pe care Universitatea „Dunărea
de Jos”, împreună cu parteneri din Republica
Moldova și Ucraina, le-a dezvoltat de-a lungul
timpului. Ne aflăm aici în mijlocul celui mai mare
bazin hidrografic din Europa. Și atunci potențialul

Luări de cuvânt la deschiderea
seminarului Nr. 6

Participanții la seminarul Nr 6
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ecosistemelor, potențialul de servicii, inclusiv
turistice, pe care acest bazin hidrografic imens
în asigură, avem Dunărea, Siretul, Prutul și Delta
Dunării, care circa 75% este pe teritoriul
României, 25% pe teritoriul Ucrainei, împreună cu
zona de comunicare de la Prut, Republica
Moldova, cu toată zona hidrografică asociată,
cu lacurile, bălțile, cu zonele protejate, oferă un
potențial turistic foarte mare”.

Silvius Stanciu, prorector al Universității „Dunărea
de Jos”: „Acest proiect este un bun exemplu de
cooperare transfrontalieră, de activități care
sunt desfășurate în pofida vremurilor grele pe
care nu le facem noi, dar trebuie să ne aliniem la
aceste vremuri. Continuăm așa cum putem să
dezvoltăm turismul verde aici la noi acasă.
Avem niște zone aici aferente Dunării, Prutului,
Mării Negre, unde nu știm să ne vindem bine
produsele. Acum încercăm să facem acești pași,
să împletim partea de educație cu partea
economică, turistică și socială, ca să dezvoltăm
zona, oamenii să trăiască mai bine, ca să
atragem cât mai multe persoane din alte țări,
care trebuie să știe că suntem aici”.

Liubomir Chiriac, manager de proiect IDIS
„Viitorul”: „Prin intermediul Universității „Dunărea
de Jos” din Galați am descoperit foarte multe 

lucruri frumoase aici în județ. Am descoperit și
oamenii deosebiți aici. Am descoperit ceea ce
nu cunoșteam chiar dacă suntem aproape de
Galați. Ne dorim foarte mult ca agenții
economici care sunt implicați în cadrul
proiectului, atât din Ucraina, Republica Moldova,
cât și România, să coopereze pe segmentul
turismului verde. Ați menționat că aveți locuri
frumoase, dar nu sunt explorate. Ne dorim și
credem că proiectul nostru va contribui la
dezvoltarea turismului verde în această regiune
transfrontalieră, își va aduce aportul la lansarea
mecanismelor economico-financiare, și astfel
va crește nivelul de viață al cetățenilor devenind
mai încrezuți în faptul că se pot face lucruri
frumoase, rămânând acasă”.

Nicon Pîslari, coordonator de proiect din partea
Consiliului raional Cahul, Republica Moldova:
„Avem aici la Galați o altă activitate a noastră
desfășurată în cadrul proiectului și ne bucurăm
că am reușit să ne adunăm și de această dată
în pofida tuturor problemelor pe care le avem în
regiune. Aceste două zile au reprezentat o
oportunitate pentru prestatorii de servicii
turistice din regiunile noastre pentru a afla
lucruri noi, utile pentru activitățile lor și pentru a
realiza împreună ceea ce ne-am propus. Cu 

Puiu Lucian-Georgescu, rectorul Universității „Dunărea de Jos”, cuvânt de
salut la deschiderea seminarului

Liubomir Chiriac discurs la deschiderea seminarului Nr. 6
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eforturi comune vom duce la bun sfârșit
proiectul și activitățile stabilite”.

Cristian Munteniță, coordonator de proiect din
partea Universității „Dunărea de Jos” din Galați,
România: „Vă mulțumim că ați reușit să ajungeți
la Galați într-un număr atât de mare. Sperăm că
v-ați simțit bine la noi, că ați luat tot ce este mai
bun de la acest seminar. Informațiile transmise
au fost pregătite cu tot dragul de către experți
pentru voi ca să vă puteți desfășura activitatea
cât mai productiv”.

Florin Ghinea, din Tecuci, județul Galați, România,
om de afaceri în piscicultură și producător de
lavandă: „A fost ultimul seminar și regret că nu
vom mai avea astfel de întâlniri. Aștept cu tot
dragul vizitele de studiu să lucrăm pe altă
dimensiune. Sper că vom ține legătura mai
departe, toți cei care am fost la aceste seminare
împreună, ca să ne sprijinim reciproc și
împreună să promovăm turismul verde în
regiunea noastră, care este frumoasă, doar
trebuie descoperită”.  

Viorica Paladi, șef secție știință la Rezervația
naturală „Prutul de Jos”, Cahul, Republica
Moldova: „Au fost două zile pline de descoperiri
și informații utile. Astfel de evenimente ne ajută
să dezvoltăm mai bine turismul în regiunile
noastre. Am aflat multe lucruri noi, care ne vor
ajuta să promovăm mult mai bine resursele
turismului verde de care dispune rezervația
noastră”.

Din cauza agresiunii militare ruse împotriva
Ucrainei, partenerii proiectului din Reni și
prestatorii de servicii turistice din regiune, care 

au fost într-un număr mare la anterioarele
seminare, nu au putut participa de această
dată. În semn de solidaritate, echipa de proiect
a elaborat un banner pentru a susține Ucraina și
cetățenii ei, în această perioadă complicată.

Activitățile proiectului BSB-817 sunt axate pe
crearea și consolidarea unui cluster turistic
transfrontalier în Cahul, Reni și Galați, care vor
stimula dezvoltarea turismului verde la frontieră,
vor crește calitatea serviciilor turistice, al
numărului de turiști în regiune și vor îmbunătăți
calitatea vieții comunităților din regiune. În
cadrul proiectului, urmează să fie curând lansat
un ghid privind desfășurarea turismului
transfrontalier, o hartă cu trei rute turistice
transfrontaliere, o broșură informativă pentru
turiști, dar și un program comun pentru
dezvoltarea turismului transfrontalier în Cahul,
Reni și Galați. Au fost organizate șase instruiri,
mese rotunde și ateliere de lucru în scopul
consolidării capacităților furnizorilor de servicii
turistice. De asemenea, vor fi efectuate vizite de
studiu, organizate două festivaluri și realizate
podcast-uri privind turismul verde în regiune. A
fost elaborat un studiu privind buna vecinătate
de-a lungul sectorului dunărean al bazinului
Mării Negre, dar și creat site-ul proiectului.

Echipa de proiect, împreună cu prestatorii de servicii turistice pe malul
râului Siret

https://danube-ecotravel.com/wp-content/uploads/2021/11/Studiu-BSB-RO-site.pdf
https://danube-ecotravel.com/
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La Cahul a fost creat clusterul turistic VIA Cahul
 Crearea clusterului turistic VIA Cahul este o

acțiune din cadrul proiectului EU4Cahul, finanțat
de Uniunea Europeană și implementat de PNUD
Moldova. Acțiunea prevede ca în raioanele
Cahul și Ungheni să fie formate 4 clustere care
ar consolida eforturile de dezvoltare a unor
segmente specifice economiei. 

Conform Memorandumului de colaborare
privind constituirea clusterului turistic ”VIA
Cahul” în regiunea Cahul, scopul este de a crea
și consolida un parteneriat regional pentru
înființarea și dezvoltarea clusterului turistic în
regiunea Cahul, menit să dezvolte turismul din
regiune, să asigure creșterea competitivității
activităților/afacerilor turistice pentru
valorificarea şi promovarea la scară largă a
produsului turistic regional. Memorandumul a
fost aprobat și semnat de 49 de întreprinderi,
organizații și autorități publice locale.

Clusterul turistic din regiunea Cahul s-a
constituit pentru: 
-Consolidarea Clusterului turistic ”VIA CAHUL” și
dezvoltarea parteneriatelor strategice
internaționale;
-Crearea și dezvoltarea serviciilor turistice
competitive, inovatoare și eficiente în regiunea
clusterului Cahul;
-Modernizarea infrastructurii turistice publice și
private, a serviciilor de tranzit și îmbunătățirea
accesului către atracțiile turistice din regiune;
-Dezvoltarea turismului verde în zona clusterului
turistic VIA Cahul;
-Marketingul produselor turistice și crearea unei
imagini favorabile a regiunii Cahul ca zonă
turistică atractivă.

PRIORITĂȚIle PE TERMEN SCURT
Proiecte de tip ”hard”:
1.   Proiectarea, crearea și instalarea sistemului
de informare și ghidare turistică în zona
clusterului (totemuri publicitare, panouri
informative, hărți, semne rutiere de-a lungul
traseului național etc);
2.   Construcția și amenajarea unor obiective de
infrastructură turistică ca ”magneți” amplasați
pe traseul național;
2.1. Construcția a 1-2 platforme de vizionare a
destinațiilor turistice – la Lacul Beleu (Slobozia
Mare) și Lacul Nuferilor (la Brânza);
2.2. Amenajarea a 1-2 popasuri sau foișoare pe
traseul Cahul-Giurgiulești, iluminate prin
conectarea la panouri solare;
2.3. Construcția a 1-2 debarcadere la lacul Beleu
și lacul Manta;
2.4. Amenajarea unei zone de odihnă și revelație
în natură;
2.5. Suport pensiunilor și caselor rurale la
realizarea lucrărilor de renovare și adaptare a
condițiilor pentru primirea turiștilor (proiecte
bazate pe principiul 50% grant. +50%
cofinanțare).

Semnarea memorandumului de colaborare privind constituirea clusterului
turistic ”VIA Cahul” în regiunea Cahul
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Proiecte de tip ”soft”:
- Instruirea a 2-3 persoane din managementul
clusterului la cursuri organizate la CLUSTERO în
domeniul ”Managementul clusterului”;
- Elaborarea site-ului bilingv al clusterului (în
limbile română și engleză);
- Producerea materialelor promoționale pentru
desfășurarea anuală a  Târgului turistic al
clusterului ”VIA CAHUL”;
- Organizarea vizitei de studiu pentru 10 membri
ai clusterului la Clusterul turistic ”BIO Danubius”
din Tulcea;
- Achiziționarea serviciilor de inventariere a
potențialului  turistic din zona clusterului, a
caselor tradiționale;
- Crearea unei hărți interactive pentru
promovarea principalelor destinații turistice din
regiune;
- Crearea de aplicații mobile pentru
promovarea potențialului local;
- Participarea la târguri de profil organizate la
nivel regional și național.

„E important că oamenii să discute. Sper că
colaborarea dintre membri o să sporească
anume partea de discuții și schimb de idei. Noi
mereu am observat că sunt idei bune care fie nu
sunt preluate sau erau idei paralele care erau
dezvoltare de oameni din diferite locuri” a
comunicat Dmitrii Moruz, membru al clusterului.
la activitatea de semnare a memorandumului.

„Pe moldoveni să-i strângi e mai dificil, iar
Uniunea Europeana vrea să ne vadă uniți, serioși,
să nu tragem fiecare la dansul, dar să avem un
țel comun. Pe viitor clusterul înseamnă granturi,
e o oportunitate foarte bună și suntem norocoși
că facem parte din regiunea Cahul” a declarat 

Dumitru Zaporojan, meșter popular, membru al
clusterului nou format.

În continuare, Clusterul turistic VIA Cahul va
realiza pași concreți pentru susținerea sectorului
de turism, aprofundarea identității și unicității,
sporirea excelenței și consolidarea instituțională.
Partenerii ”VIA Cahul” sunt: Universitatea de Stat
”B.P. Hasdeu” din Cahul, Colegiul ”Iulia Hasdeu”
Cahul, Asociația Națională pentru Turism
Receptor și Intern din Moldova, Uniunea
Meșterilor Populari din Republica Moldova, alte
asociații obștești și instituții interesate.

Din clusterul turistic VIA Cahul fac parte
prestatorii de servicii turistice din regiunea
Cahul, organizații nonguvernamentale care
promovează turismul și cultura în regiune, dar și
organizații din țară și de la Universitatea
Dunărea de Jos din Galați și asociația Clustero,
un conglomerat de clustere din România. La
Cahul a fost creat și clusterul crescătorilor de
ovine „Baciul sudului”. 

 

Participanții la evenimentul de semnare a memorandumului


