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O rețea de trasee marcate pentru drumeții, lansată în zona Codrilor Moldovei
 

O rețea de trasee pentru drumeții, cu lungimea
de 48 km, care conectează mai multe atracții
turistice, istorice și culturale din regiunea
Nisporeni, a fost lansată de către Asociația
Națională pentru Turism Receptor și Intern din
Moldova (ANTRIM). Fiecare dintre cele patru
segmente au fost marcate cu indicatoare, iar
în satele pe unde trece traseul au fost instalate
panouri cu hărți, transmite IPN.

Odată cu marcarea traseelor, turiștii vor depăși
provocările de navigare cu care se confruntă un
călător independent atunci când încearcă să
optimizeze traseul și să localizeze puncte de
interes de-a lungul drumului pentru a petrece
timpul liber în natură.

„Traseul extins cu obiective de vizitat în regiune
este o invitație pentru turiști de a-și diversifica
timpul liber în natură. Rutele marcate și
extinderea informațiilor despre punctele de
atracție oferă călătorilor o idee despre cum să
conecteze obiectivele culturale și istorice într-un 

mod mai eficient, astfel încât să poată profita la
maximum de experiența lor de călătorie și să
descopere această regiune pitorească”, a spus
Natalia Țurcanu, director executiv ANTRIM, la
evenimentul inaugural.

Atracția reper este cel mai înalt punct din
Moldova – Dealul Bălănești, situat la aproape
430 de metri deasupra mării. „Diversificarea
ofertei turistice locale prin astfel de experiențe în
conexiune cu natura au rolul să facă regiunile
rurale mai atractive pentru turiștii care își doresc
să descopere noi locuri, să viziteze atracții
turistice mai puțin populare și să revină la tradiții
autentice și oameni cu inima mare”, a
menționat Andrei Chistol, secretar de stat la
Ministerul Culturii.

Traseele de drumeții conectează satele
Vărzărești, Ciorești, Seliște, Ciutești, Milești,
Bălănești și completează ofertele turistice cu
atracții naturale, culturale și istorice pe care le
are Moldova. Aceste trasee au un rol important
în motivarea dezvoltării antreprenorilor locali
care sunt în proximitatea lor.

Drumul care duce spre Dealul Bălănești, Nisporeni

Drumul care duce spre Dealul Bălănești, Nisporeni

https://www.ipn.md/ro/o-retea-de-trasee-marcate-pentru-drumetii-a-fost-7967_1089738.html
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„Lansarea traseelor turistice se înscrie în
obiectivul USAID de a susține dezvoltarea
regională și a diversifica oferta turistică în
Moldova. Proiectul implică rezidenții și
comunitatea locală în dezvoltarea turismului, iar
promovarea traseelor poate servi drept
motivație pentru antreprenorii locali. Traseele de
drumeții completează alte activități turistice și
susțin cererea afacerilor din turism, cum ar fi
cele legate de cazare, restaurante, magazine de
artizanat și întreprinderi care oferă activități
sportive sau recreative. Dezvoltarea turismului în
jurul temei drumețiilor poate oferi, în egală
măsură, beneficii economice pentru populația
locală, promovând în același timp conservarea
patrimoniului natural și cultural, încurajând
astfel principiile turismului durabil și valorificarea
potențialului neexplorat al ecoturismului în
Moldova”, a declarat Scott Hocklander, directorul
Misiunii USAID Moldova.

Traseele din Nisporeni conectează rezervația
peisagistică Cazimir–Milești cu priveliștile de pe
Dealul Mîrzoaia și vârful Dealului Răcătău și
ghidează turiștii spre 10 atracții atracții turitice
din regiune. E vorba de Mănăstirea Vărzărești,
Cimitirul Soldaților Români, Muzeul de Istorie și
Etnografie din Nisporeni, Crucea Mântuirii
Neamului Românesc, Atelierul meșterului olar
Zaharia Triboi din satul Ciorești, Rezervaţia
naturală silvică „Cobac”, La Fag, arbore secular,
protejat de stat, Biserica de lemn din satul
Ciutești, Dealul Bălănești, Parcul dendrologic
Milești.

Proiectul elaborat și implementat de către
ANTRIM, care își propune să promoveze întreaga
rețea de trasee marcate din regiunea centru a
Republicii Moldoa, inclusiv cele patru trasee ce
pornesc din Sipoteni, orașul Călărași, este
finanțat de Activitatea de Susținere a
Competitivității în Industria Uşoară şi cea a
Turismului (MCTA), un proiect USAID EDGE Buy-in,
având ca scop final creșterea numărului de
turiști în regiune, stimularea antreprenoriatului în
lanțul valoric turistic, astfel, sprijinind
dezvoltarea economica a zonei.

Traseu marcat cu locuri din Nisporeni pentru a fi vizitate

Drumul către Crucea Mântuirii Neamului Românesc

http://varzaresti.md/
https://www.facebook.com/muzeudeistorie.nisporeni/
https://nisporeni.md/atelierul-mesterului-olar-zaharia-triboi/
https://nisporeni.md/rezervatiile-naturale-silvice-cobac/
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În concediu în Republica Moldova. Turismul după pandemie, în plină criză de
securitate regională și în condiții de inflație galopantă

Reprezentanți ai mediului de afaceri, ai
autorităților și ai instituțiilor de stat s-au reunit la
Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale
(IDIS) „Viitorul”, unde au discutat pe platforma
Agendei Naționale de Business, despre situația
din domeniul turismului.

Reprezentanții mediului de afaceri au vorbit
despre impactul devastator pe care pandemia
de COVID-19 l-a avut asupra business-ului, prin
pierderea turiștilor și plecarea angajaților. Lipsa
personalului calificat este o altă problemă care
persistă în continuare, mulți dintre cei care au
părăsit sectorul în perioada pandemiei au
plecat din țară sau activează în alte domenii ale
economiei. Soluția ar fi instruirea de specialiști în
învățământul de stat și promovarea
învățământului profesional dual.

calitate oferite, dar și o infrastructură bine pusă
la punct – de transport, căi de acces, igienă,
sănătate și siguranță – îi atrag pe turiști și îi fac
să revină. De asemenea, s-a discutat despre
obstacolele legislative care împiedică
dezvoltarea agroturismului. Ar fi nevoie de o
abordare fiscală separată pentru pensiunile
agroturistice mici, similară cu cea a
gospodăriilor țărănești.

S-a discutat și despre nevoia unei colaborări
mai strânse între instituțiile culturale de stat și
agențiile de turism, pentru integrarea
patrimoniului cultural în circuitul economic, prin
organizarea traseelor turistice care să includă și
vizitarea unor obiective de genul muzeelor.
Toate acestea, coroborate cu investiții în
renovarea, îmbunătățirea și dezvoltarea
patrimoniului cultural.

Agenții economici au ridicat și problema lipsei
de predictibilitate în domeniul fiscal și nevoia
reducerii cotei TVA și a taxelor locale pentru
turism, așa cum este și în alte țări din lume. Un
alt capitol important a fost cel al investițiilor în
infrastructură, știut fiind că nu doar serviciile de

Participanții la discuțiile privind situația din domeniul turismului intern

Igor Munteanu, expert IDIS Viitorul și Veaceslav Ioniță, expert în
dezvoltarea afacerilor
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Participanții la dezbatere au subliniat nevoia
implicării statului pentru a prezenta Moldova ca
destinație turistică unde sunt servicii de calitate,
cu mâncare bună, tradiții specifice și peisaje
frumoase.

Una dintre concluziile discuțiilor a fost că turiștii,
în special cei străini, apreciază turismul eco, iar o
modalitate de a-i atrage o constituie
promovarea turismului transfrontalier –
posibilitatea vizitării mai multor țări în cadrul
aceluiași traseu turistic.

Și pentru că oamenii preferă din ce în ce mai
mult să își organizeze singuri concediile, fără să
mai apeleze la agenții, digitalizarea este
esențială: ei pot găsi astfel cazare, localuri și
obiective turistice deja pregătite pentru ei.

O propunere formulată la dezbatere a fost
legată de posibilitatea organizării periodice de
excursii în țară din bugetul școlilor, pentru ca
elevii să își cunoască mai bine țara, să se
familiarizeze cu meșteșugurile tradiționale, să
învețe lucruri noi și să viziteze obiective turistice.

Propunerile formulate de participanții la
dezbatere vor fi transmise reprezentanților
autorităților. Dezbaterea publică s-a desfășurat
sub sloganul ”Economie fără monopoluri,
libertate fără privilegii”.

Igor Vilcov, reprezentant pensiune

Natalia Țurcanu, reprezentant al Asociației Naționale pentru Turism
Receptor și Intern

Sergiu Cebotari, manager hotel Chișinău
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Prestatorii de servicii turistice din România, Ucraina și Republica Moldova au
efectuat o vizită de studiu a oportunităților pentru promovarea turismului

verde în raionul Cahul
Joi, vineri și sâmbătă, 21, 22 și 23 iulie, 2022, în
raionul Cahul, Republica Moldova, în satele
Slobozia Mare, Văleni și Colibași, s-a desfășurat
prima vizită de studiu în cadrul proiectului
transfrontalier „Dezvoltarea și promovarea
turismului verde în sectorul dunărean al
bazinului Mării Negre”, BSB-817. La activitate au
participat prestatori de servicii turistice din
raionul Cahul, Republica Moldova, județul Galați,
România și comunitatea teritorială Reni, Ucraina.

Evenimentul a fost organizat pentru a realiza un
schimb de experiență între agenții economici
din cele trei regiuni în domeniul turismului verde
și pentru a studia posibilitățile de promovare și
valorificare la nivel local, regional și
transfrontalier. Accentul a fost pus pe
promovarea contribuției autorităților locale în
sprijinirea prestatorilor de servicii turistice și pe
funcționarea în domeniu a parteneriatelor
publice-private. În total vor fi desfășurate trei
vizite de studiu pentru cunoașterea potențialului
turismului verde existent în cele trei regiuni.

În prima zi, joi, 21 iulie, participanții au mers la
foișorul de observare a lacului Beleu, aflat în
Rezervația științifică „Prutul de Jos” din Slobozia
Mare. La atelierul Gastronomic „La Tanti Mașa”,
din aceeași localitate, a fost desfășurat un
master-class privind modalitatea de gătire a
cuscus-ului, unde totodată a fost organizată și o
degustare de dulcețuri și de cuscus. În a doua
parte a zilei s-a mers la atelierul meșterului
popular Dumitru Zaporojan, tot din satul Slobozia
Mare, care se îndeletnicește cu prelucrarea pielii
de oi, confecționarea din piele a bundițelor,
huselor auto, mănuși, covoare etc., dar și la
Crama „Domeniile Pană”, unde a avut loc o
degustare de vinuri, organizată de către
antreprenorul Nicolae Minciună.

Vineri, 22 iulie, a avut loc vizita la pensiunea „La
gura cuptorului”, din satul Văleni, și vizita la
Muzeul Pâinii, cu desfășurarea master-class-ului
privind pregătirea și coacerea colăceilor,
bărnaceilor etc. Ulterior, participanții au mers în
drumeție pe traseul „Drumul lui Petru Rareș”. Este
vorba de o distanță de 9 km printre desișurile de
stuf, trestii, sălcii, poduri vechi. După prânz, a avut
loc vizitarea Muzeului de Istorie și Etnografie și a
Colinelor de Aur din satul Văleni.

Sâmbătă, 23 iulie, vizita de studiu a continuat cu
obiectivele din satul Colibași, incluzând
deplasarea la atelierul de creație Elizaveta Dorin,
care confecționează articole tradiționale. Tot
atunci a avut loc și vizita la castelul „Crăița
Prutului” și la Pensiunea „Cocorii albi”.
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„Satul Slobozia Mare este o zonă verde și
turistică. Avem un șir de locații pe care le-am
dezvoltat cu suportul diferitor proiecte europene
și care vorbesc despre turismul verde de la noi
din regiune. Avem locuri unde puteți să
descoperiți adevărata natură, dar mai cu
seamă, să vă simțiți bine și să vă încărcați
bateriile”, a spus Valentina Carastan, primarul
satului Slobozia Mare, la ceremonia de
deschidere a vizitei de studiu, care s-a petrecut
la sediul Rezervației științifice „Prutul de Jos”.

„Turismul verde de aici de la Văleni înseamnă
îmbinarea utilului cu plăcutul, îmbinarea
frumosului cu dorul de casă și de părinți.
Reprezintă și îmbinarea intereselor personale cu
cele de grup. Este vorba și de mâncarea
tradițională. Altfel cred că nu se poate”, a
menționat Silvia Stirbeț, primar al comunei
Văleni, fondatoarea pensiunii Eco Village Văleni.

„Ne bucurăm să vă avem în vizită la crama
noastră pentru a savura povestea și vinurile
specifice locului care vin dintr-o regiune
vitivinicolă delimitată pentru producerea vinului
care s-a distins de-a lungul timpului cu
particularități specifice care duc la obținerea
vinurilor cu tipicitate pregnantă și particulară
acestei regiuni”, a declarat Nicolae Minciună,
prestator de servicii turistice din satul Slobozia
Mare, raionul Cahul, Republica Moldova. 

„În această vizită de studiu ne-am consolidat
colaborarea cu partenerii din Cahul pentru
dezvoltarea turismului rural, ecologic și cultural.
Ne-am evaluat potențialul nostru turistic, ne-am
apreciat situația și tindem să devenim la fel de
buni. Am descoperit multe lucruri noi pentru 

păstrarea tradițiilor și mi-am îmbogățit ideile
pentru a dezvolta mai departe afacerea mea
turistică”, a afirmat Aristica Bălănică, prestator
de servicii turistice din județul Galați, România.

„Vizita de studiu mi-a oferit posibilitatea să
descopăr lucruri inedite și oameni minunați,
care m-au inspirat, mi-au oferit energie pozitivă,
energie care mi-a lipsit în ultima perioadă”, a
spus Irina Eliseițeva, prestator de servicii turistice
din comunitatea teritorială Reni, Ucraina.

Liubomir Chiriac, manager de proiect IDIS
„Viitorul”: „Ne dorim ca agenții economici, care
sunt implicați în proiect, să coopereze pe
segmentul turismului verde. Credem că
proiectul nostru va contribui la dezvoltarea
turismului verde în această regiune
transfrontalieră, își va aduce contribuția 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”.

În cadrul vizitei de studiu a fost organizat
concursul de fotografii „Well with Nature in
Cahul”. 
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Troleibuzul Turistic „Chișinău Sightseeing” a împlinit un an de activitate
Proiectul Troleibuzul Turistic „Chișinău
Sightseeing” a împlinit un an de activitate. În
această perioadă, din iulie 2021 și până în
prezent, au fost organizate peste 430 de curse,
cu 10 000 de excursioniști și au fost achiziționate
contra cost circa 4000 de bilete. 300 de curse au
fost organizate conform graficului de weekend,
iar 130 au fost curse tematice, transmite IPN.

Proiectul Troleibuzul Turistic „Chișinău
Sightseeing” activează cu două unități, cea de-a
doua fiind inclusă suplimentar pe 1 octombrie
2021. Timp de un an, prin intermediul Proiectului
„Chișinău Sightseeing” au fost organizate diverse
excursii tematice, inclusiv cu prilejul diferitor
sărbători, cum ar fi Ziua Copiilor, Ziua
Funcționarului Public, Cupluri celebre din
Chișinău.

De excursii gratuite au avut parte elevi din 35
instituții de învățământ și copii din nouă centre
de plasament. Au fost organizate două curse
speciale pentru misiunile diplomatice acreditate
la Chișinău și pentru șase delegații din România
și Ucraina.

Troleibuzul Turistic a fost arendat contra cost de
peste 50 de ori, pentru excursii individuale, zile
de naștere, aniversări, filmări, evenimente
corporative, pentru absolvenții din instituțiile
școlare.

Prețul unei călătorii cu troleibuzul turistic în
municipiul Chișinău este de 30 de lei. Excursiile
sunt organizate în romană, rusă și engleză.
Orarul este stabilit în funcție de fluxul de călători,
anotimp sau în funcție de modificările ce pot
apărea în traseul turistic.

Proiectul este realizat de Primăria municipiului
Chișinău, în comun cu Asociaţia Naţională
pentru Turism Receptor din Republica Moldova.
Lansarea proiectului Troleibuzul Turistic -
Chișinău Sightseeing are drept scop
promovarea obiectivelor turistice importante din
orașul Chișinău.

Troleibuzul Turistic „Chișinău Sightseeing”

Bilete pentru Troleibuzul Turistic „Chișinău Sightseeing”

https://www.ipn.md/ro/troleibuzul-turistic-chisinau-sightseeing-a-implinit-un-an-de-7967_1091449.html
https://visit.chisinau.md/activitati/ruta-si-programul-troleibuzului-turistic/
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Ariile Naturale Protejate din județul Galați și potențialul lor turistic (partea a II-a)

 În buletinul informativ anterior am prezentat
zece dintre cele mai reprezentative arii naturale
protejate din județul Galați, de aceea este
necesar să continuăm cu alte atracții din zona
noastră. O noțiune tot mai des abordată este
aceea a turismul durabil care presupune să
existe un grad mare de atractivitate al unei
destinației turistice pentru a fi competitivă și a
rezista și a se adapta problemelor apărute,
indiferent de tipul acestora, dar și de a atrage
vizitatorii pentru prima oară și apoi de a îi
transforma ulterior în clienți care revin frecvent
în zonă. Însă cea mai mare provocare a
turismului durabil este aceea de a exista un
permanent echilibru cu mediul înconjurător și de
a utiliza în mod responsabil resursele naturale.
 
Turismul poate avea un rol determinant în
dezvoltarea durabilă dintr-o zonă, în special
atunci când utilizează resursele naturale și are în
vedere regenerarea permanentă a acestora și,
totodată, pune pe primul plan contribuția
populației și a comunităților, promovarea
tradițiilor și a altor atracții din acea regiune, dar
și atunci când susțin faptul că locuitorii acelor
zone trebuie să se bucure de o împărțire corectă
a avantajelor economice ale turismului.

La nivel național, atunci când discutăm de
turism durabil, trebuie să avem în vedere modul
și locul în care intenționăm să dezvoltăm un
turism durabil. Ariile naturale protejate au cel
mai important rol în acest mecanism, fiind
factorul cheie care contribuie la dezvoltarea
ecoturismului, prin respectarea valorii peisajelor
naturale, a biodiversității ecosistemelor naturale.

Cu toate că este destul de dificil de cuantificat și
de observat pe termen scurt, turismul este inclus
în categoria sectoarelor economice prin care se
poate dezvolta în mod durabil diferite zone din
țară, iar ecoturismul este tipul cea mai apreciat
de turism durabil la momentul actual. 

Deși ne bucurăm de un patrimoniul ecoturistic
unic în Europa, cu un potențial mare de
valorificare, ecoturismul este totuși practicat și
promovat într-o mică măsură comparativ cu
piața turistică, în special din cauza unor
numeroase situații care includ lipsa de
cooperare între autoritățile locale și proprietarii
de pensiuni, promovarea scăzută la nivel
național și internațional, lipsa unui public țintă
care să fie ”cucerit” de ecoturism și nu în ultimul
rând inexistența unei infrastructurii adecvate
ecoturismului la nivelul ariilor protejate. 

Conform studiilor de specialitate, dezvoltarea
turistică durabilă poate fi abordată în două
etape. Prima etapă include introducerea în
circuitul turistic a unei zone şi apoi realizarea
unităților de cazare sau modernizarea acestora,
dat și a echipamentelor turistice. Cea de-a
doua etapă include desfăşurarea propriu-zisă a
activităților turistice. Ce este foarte important de
avut în vedere: aceste etape se realizează prin
persoane instruite, cărora le revine și
responsabilitatea ocrotirii naturii și respectării
principiilor turismului durabil.

În județul Galați există 11 arii naturale protejate:
Situri de Importanță Comunitară, Situri de
Importanță Specială Avifaunistică, Rezervații
Naturale și un Parc Natural. 
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Figura 1 – Ariile natural protejate din județul Galați
 

Locul fosilifer Tirighina Barboşi este o rezervație
naturală paleontologică. În această formaţiune
de origine marină se află cochilii de moluşte
(melci şi scoici) din Cuaternar. Este o arie de
importanță paleontolgică și istorică deosebită.
Rezervația este situată pe teritoriul administrativ
al Orașului Galați și are o suprafaţă de circa 1 ha,
cuprinzând fosile de moluşte din faza Euxinului
vechi (cu aproximativ 400000 ani în urmă). Se
suprapune cu Castrul Roman Tirighina.

Locul fosilifer Rateş–Tecuci este o rezervaţie
naturală paleontologică. Au fost descoperite
fosile ale unor specii de mamifere cuaternare
(mamuţi, rinoceri, cerbi şi moluşte).

Pădurea Fundeanu - rezervație naturală situată
pe Dealurile Falciului, comuna Draguşeni, judeţul
Galaţi. Are o suprafață de 53,2 ha și este
importantă pentru faptul că include arbori din
specia Querqus Dalechampii (stejar) de peste
120 de ani, arboretul cel mai bătrân din această
specie în arealul cel mai sudic din Moldova.
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Pădurea Tălăşmani - Situl reprezintă o zonă
naturală de tip colinar (dealuri cu terenuri
arabile și păduri de foioase), încadrată în
bioregiunea stepică a Podișului Covurlui, ce
adăpostește un habitat natural de tip: Păduri
dacice de stejar si carpen.  Situl este situat în
regiune biogeografică pontică la o altitudine
cuprinsă între 168- 235 m, pe teritoriul județului
Galați. Aria naturală conservă mai multe specii
protejate prin Directivă UE: trei mamifere: pârșul
cu coada stufoasă, pârșul de alun; și orbetele –
specie rară, precum și doi amfibieni: broasca
râioasă brună și brotacul-verde-de-copac.

Locul fosilifer Bereşti - Aria are aspectul unui
deal prelung brăzdat de ravene şi ogaşe. 
 Rezervația Naturală "Locul fosilifer Berești" pe o
suprafață de 43,8 ha. Au fost descoperite aici o
serie de fosile din ordinul Gasteropodelor şi
diferite specii subacvatice. Au fost colectate
fosile cu o valoare științifică deosebită
aparţinând unor specii rare şi foarte rare.

 

Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior

Parcul Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior este
o arie naturală protejată cu regim de rezervație
cu o suprafață de 8247 ha, constituită în scopul
protecției și conservării biodiversității din lunca
inundabilă a râului Prut. Importanța ecologică a
acestui parc rezultă prin caracterul de poartă de
intrare în Rezervația Biosferei Delta Dunării a
părții terminale a râului Prut.

Parcul a fost înființat în anul 2004 prin H.G. 2151,
privind instituirea regimului de arie naturală
protejată pentru noi zone, este încadrat conform 

O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale
protejate, conservarea habitatelor naturale, a
florei și faunei sălbatice, la categoria de
management parc natural corespunzătoare
categoriei V IUCN - "Peisaj protejat: arie
protejată administrată în principal pentru
conservarea peisajului și recreere”.

Acesta include patru rezervații naturale: Lunca
Joasă a Prutului (81ha), Lacul Pochina (74,8ha),
Lacul Vlăscuța (41,8ha) și Ostrovul Prut (62 ha).

http://www.anpm.ro/anpm_resources/migrated_content/files/ARPM%20Galati/Biodiversitate/2013/Arii%20naturale%20protejate%20de%20interes%20national/PdureaTlmani.pdf
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Din punct de vedere geologic în fundamentul
Parcului Natural Lunca Joasă a Prutului Inferior
se regăsesc formațiunile hercinico-kimmerice
ale promotoriului nord-dobrogean, alcătuite din
șisturi cristaline și sedimente paleozoice, triasice
și liasice cutate în orogeneza hercinică și
kimmerica veche. Adâncimea la care se găsește
fundamentul este diferită în nordul și în sudul
spațiului analizat. Astfel, la nord de falia
Negrilești – Drăgușeni - Balintești (Falia
Trotușului), fundamentul se apropie de
suprafața topografică, situându-se la câteva
sute de metri adâncime în
zona Galați - Tulucești. Geomorfologia este
caracterizată de 3 unități: platouri, vai și Lunca
Prutului.

Rețeaua hidrograficăeste alcătuită din râul Prut
și afluenții lui (Horincea, Oancea, Seaca,
Stoeneasca, Brănești) și Chineja (se vărsă în
Lacul Brateș). Prutul reprezintă cel mai important
curs de apă care străbate regiunea, fiind
factorul modelator principal al Parcului Natural
Lunca Joasă a Prutului Inferior.

În zonă au fost inventariați un număr de 834 de
taxoni, din care 29 de subspecii, 2 varietăți, o
formă și 5 hibrizi, taxoni ce aparțin la 94 de
familii. Pe teritoriul Parcului Natural au fost
identificați 442 de taxoni: 321 de specii, 14
subspecii, o formă, o varietate și 5 hibrizi. Nou
semnalați pe teritoriul parcului au fost 81 de
taxoni, dintre aceștia sunt 6 subspecii și 2 hibrizi.

Interacțiunea mediului cu activitățile economico-
sociale la nivelul judeţului Galaţi,  Consiliul

Judeţului Galaţi 6082 / 2014, elaborator: S.C. Enviro
Ecosmart S.R.L.-D
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http://ananp.gov.ro/ariile-naturale-protejate-ale-
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Activitatea turistică a Republicii Moldova a crescut cu circa 50% în prima
jumătate a anului 2022

 Agențiile și operatorii de turism au acordat
servicii turistice la 142 de mii de turiști și
excursioniști în ianuarie-iunie 2022 sau cu 47,8%
mai mult față de ianuarie-iunie 2021. Biroul
Naţional de Statistică (BNS) precizează că
numărul de participanți la turismul emițător a
crescut cu 32,5 mii de persoane, la turismul
receptor – cu 7,3 mii de persoane și turismul
intern – cu 6,2 mii de persoane. Turismul
emițător și intern au deținut cea mai mare
pondere în numărul total de turiști și
excursioniști, revenindu-le 67,9% și, respectiv,
24,7%.

Prin intermediul agenţiilor de turism şi
turoperatorilor în ianuarie-iunie 2022 au plecat
în străinătate 96,5 mii de turişti şi excursionişti.
Majoritatea – în scopuri de odihnă, recreere şi
agrement (99,6%). Cetăţenii Republicii Moldova
au preferat să călătorească preponderent în
Turcia, România, Bulgaria, Egipt, Grecia și
Emiratele Arabe Unite.

Numărul de turişti şi excursionişti participanţi la
turismul intern în ianuarie-iunie 2022 a constituit
35,1 mii de vizitatori. Deplasarea rezidenţilor
moldoveni în interiorul ţării, în scop turistic, a fost
organizată în special de agenţiile de turism şi
turoperatorii din municipiul Chișinău (69,7%).

Numărul cetățenilor străini care au vizitat
Republica Moldova prin intermediul agențiilor de
turism în ianuarie-iunie 2022 a constituit 10,4 mii
de turiști și excursioniști, majoritatea fiind
vizitatori de o zi.

Încasările agențiilor de turism și turoperatorilor
din activitatea turistică în ianuarie-iunie 2022 au
însumat 968,5 milioane de lei, înregistrând o
creștere de 34,9% față de ianuarie-iunie
precedent.

BNS mai informează că în ianuarie-iunie 2022
structurile de primire turistică colective, cu
funcțiuni de cazare, au fost frecventate de 133,7
mii de turiști sau de 2,4 ori mai mult față de
perioada ianuarie-iunie 2021. Din numărul total
de turiști, 73,1 mii (54,7%) au fost turiștii
nerezidenți, iar 60,6 mii (45,3%) -  rezidenți.

Comparativ cu ianuarie-iunie 2021, numărul
turiștilor nerezidenți în perioada ianuarie-iunie
2022 a crescut cu 53,5 mii de turiști (de 3,7 ori), a
celor rezidenți – cu 23,8 mii de turiști (cu 64,6%).
Majorarea numărului de turiști se datorează
creșterii cazării acestora în hoteluri și moteluri –
cu 45,2 mii de turiști (+2,4 ori), structuri de
odihnă – cu 15,1 mii de turiști (+3,3 ori), pensiuni
turistice și agroturistice – cu 7,7 mii de turiști
(+1,9 ori), tabere de vacanță pentru elevi – cu
4,9 mii de turiști (+11,6 ori), cămine pentru
vizitatori – cu 2,3 mii de turiști (+2,6 ori), structuri
de întremare – cu 2,1 mii de turiști (+28,0%).

În perioada de raport ponderea turiștilor în
numărul total de turiști cazați, care au preferat
să se cazeze în structurile de primire turistică
colective din mun. Chișinău a constituit 68,1%,
regiunile de dezvoltare Centru – 16,7%, Sud – 7,1%,
Nord – 6,8% și UTA Găgăuzia – 1,3%.

https://statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=7509
https://statistica.md/newsview.php?l=ro&idc=168&id=7519
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Drumul de acces către lacul Beleu, din raionul Cahul, este reparat capital cu
ajutorul Uniunii Europene

Drumul de acces către Lacul Beleu din satul
Slobozia Mare este reconstruit cu ajutorul unei
finanțări de peste 6,7 milioane de lei, suma fiind
oferită prin intermediul proiectului Uniunii
Europene „EU4Moldova: regiuni-cheie”, dar și cu
suportul Consiliului Raional Cahul și Consiliului
local Slobozia Mare.

Reparația capitală a drumului din satul Slobozia
Mare are loc în cadrul apelului de finanțare a
propunerilor de proiecte de dezvoltare a
infrastructurii comunitare de utilități și de
prestare a serviciilor publice locale pentru
stimularea dezvoltării economice în regiunea
Cahul.

Proiectul vine să modernizeze infrastructura
publică locală din satul Slobozia Mare și să
stimuleze dezvoltarea turismului. Anual
destinația turistică - lacul Beleu este vizitată de
circa 8 000 turiști, iar odată cu reabilitarea
infrastructurii din proximitate vor fi create noi
oportunități economice pentru micii producători
locali, prestatorii de servicii turistice, dar și
pentru întreaga populație.

Către Lacul Beleu, cunoscut pentru coloniile sale
de pelicani și întinderile de nuferi și care este de
fapt nucleul Rezervației Naturale „Prutul de Jos”,
există acces atât din s. Văleni, cât și din s.
Slobozia Mare. Calea din Slobozia Mare, care
poartă denumirea de „strada Nuferilor”, este însă
cea mai scurtă, dar nu și cea mai confortabilă.
Drumul e de țară, pe alocuri surpat de ape, iar
după ploaie devine riscant, spun localnicii. 
 

Strada Nuferilor, care are o lungime de 600 de
metri, a intrat în reparații, iar la finalul lucrărilor,
aceasta va avea o lățime de 7 metri, două benzi
de circulație și trotuare. 

Consiliera locală și directoarea Liceului „Mihai
Eminescu”, Elena Gârneț, spune că în special pe
durata pandemiei Lacul Beleu era vizitat de
multă lume, care, însă, era nemulțumită de
calitatea drumului. De asemenea, reconstrucția
drumului de acces către lac face parte din Foaia
de parcurs pentru anii 2019-2025 a dezvoltării
economice strategice a satului Slobozia Mare.
De aceea, după consultări cu comunitatea,
Consiliul local a decis că reconstrucția
reprezintă o prioritate, a depus dosarul și a
obținut o finanțare de 4 milioane de lei în cadrul
proiectului Uniunii Europene „EU4Moldova:
regiuni-cheie”. 

„Această finanțare a fost insuficientă și a trebuit
să adăugăm 1,7 milioane de lei, dintre care 1,5
milioane de lei sunt banii alocați din încasarea
plății pentru folosirea drumurilor.
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Încă 1 milion de lei ne-a oferit Consiliul Raional
Cahul”, povestește Valentina Carastan. Astfel,
valoarea totală a reconstrucției străzii Nuferilor
constituie 6,7 milioane de lei. 

Lacul Beleu este cunoscut pentru coloniile sale
de pelicani și întinderile de nuferi, fiind nucleul
Rezervației Naturale „Prutul de Jos”, o destinație
turistică strategică pentru regiunea de Sud a
Moldovei.

Lacul Beleu este cel mai mare lac natural din
Republica Moldova. În baza acestuia a fost
creată rezervația naturală „Prutul de Jos”, care
este un colţ de rai pentru păsări de baltă, peşti,
animale şi plante, o bună parte dintre care sunt
incluse în Cartea Roşie a Republicii Moldova.

Lacul Beleu ocupă 628 ha sau 1/3 din suprafaţa
rezervaţiei Prutul de Jos. Acesta este un relict al
Dunării şi are o vechime de peste 5-6 mii de ani,
fiind de-a lungul timpului sursa de supravețuire
a localnicilor. Adâncimea lui variază între 0,5 - 2
m, lungimea - 5 km, lăţimea - 2 km.

Lacul este un loc de popas pentru multe păsări
migratoare de apă şi de baltă. Fauna lacului
este reprezentată de circa 198 specii de
animaleși 140 specii de păsări. Printre speciile
rare de mamifere care se întâlnesc aici, pot fi
menționate, vidra, pisica sălbatică, chițcanul cu
abdomen alb, hermelina, nurca europeană etc. 

Lacul Beleu este de fapt o deltă a Dunării în
miniatură, cu multă apă şi vegetaţie, având
statut de zonă umedă de importanţă
internaţională.Un fenomen cu adevărat special
este atunci când vin pentru vreo 2-3 săptămâni 

câteva mii de pelicani. Cârdurile de pelicani
comun îşi fac anual apariţia pe Beleu, unde în
câteva zile consumă cantităţi însemnate de
peşte din lac. După ce poposesc un pic aici,
pelicanii îşi continuă drumul spre Delta Dunării.

O data cu pandemia, mulți vizitatori din toate
colțurile țării au „remarcat” parcă dintr-odată
această oază de liniște și sălbăticie, devenind
un important loc de atracție turistică.


