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Comunicat de presă 

 

Vizita de studiu a prestatorilor de servicii turistice din raionul Cahul 

în județul Galați, România 

 

Un grup de prestatori de servicii turistice din raionul Cahul au participat recent 

la o vizită de studiu în județul Galați, România – activitate realizată 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)”. 
În prima zi a vizitei de studiu, participanții au vizitat Stațiunea de Cercetare și 

Dezvoltare pentru Viticultură și Vinificație „Bujoru” din localitatea Târgu Bujor, cea 

mai tânăra stațiune viticolă, care administrează o suprafață de teren public de peste 

700 ha pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare și multiplicare a materialului 
biologic. În a doua jumătate a zilei, participanții au vizitat Casa rurală „Ion Avram 

Dunăreanul” din comuna Suhurlui, personalitate marcantă în domeniul literar și 

artistic și Casa memorială „Costache Negri” din comuna Costache Negri. 
De asemenea, participanții s-au deplasat la sinagoga din Galați, numita și 

Templul Meseriașilor sau Templul societății meseriașilor israeliți. Ulterior, a fost 

vizitată Casa Memorială „Hortensia Papadat Bengescu” din comuna Ivești, dar și la 

Dunele de nisip din satul Hanul Conachi. Totodată, s-a mers la Muzeul de Istorie 
Teodor Cincu din comuna Tecuci și la Mănăstirea „Sfânta Treime” din comuna 

Buciumeni. 

Vizita de studiu a continuat cu o vizită la Biserica Lipovenească „Sfântul 

Nicolae” din Galați și la Muzeul de Istorie „Paul Păltănea”, la fel din Galați. 
Vizitele de studiu sunt organizate pentru a realiza un schimb de experiență între 

agenții economici din cele trei regiuni (Cahul, Reni, Galați) în domeniul turismului 

verde și pentru a studia posibilitățile de promovare și valorificare a oportunităților 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.  
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„Aceasta vizită de lucru de la Galați a fost foarte utila și productiva pentru 
mine. Mă aflu la început de cale în domeniul turismului, iar această vizită m-a 

impresionat și m-a inspirat. Am descoperit lucruri noi, utile în implementarea unor 

noi planuri spre viitor”, a afirmat Svetlana Vodă, proprietara pensiunii „La 

Savetuka”, din satul Văleni, raionul Cahul. 
În cadrul vizitei de studiu a fost organizat concursul de fotografii „Well with 

Nature in Galati”. Participanții au avut ocazia să facă cele mai inspirate fotografii, iar 

ca rezultat au primit diplome și premii, în cadrul unei ceremonii.  
Pentru mai multe detalii despre activitățile realizate 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)”, precum și despre potențialul turistic din 
cele 3 regiuni – vă încurajăm să accesați pagina web a proiectului www.danube-

ecotravel.com  

 
 

Proiectul transfrontalier „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în 

sectorul dunărean al bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; 

raionul Reni, Ucraina și județul Galați, România)”, BSB 817 este implementat de 
către IDIS „Viitorul”, în parteneriat cu Consiliul raional Cahul (Moldova), 

Comitetul Executiv al Consiliului Local al or. Reni (Ucraina) și Universitatea 

”Dunărea de Jos” din Galați (România). Proiectul este parte a Programului 

Operațional Comun „Bazinul Mării Negre 2014-2020” și este cofinanțat de către 
Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și de 

către țările participante: Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, 

România, Turcia și Ucraina.  
Acest comunicat de presă a fost produs cu ajutorul financiar al Uniunii 

Europene. Conținutul acestuia este responsabilitatea exclusivă a proiectului 

transfrontalier „Dezvoltarea și promovarea turismului verde în sectorul dunărean al 

bazinului Mării Negre (raionul Cahul, Republica Moldova; raionul Reni, Ucraina și 
județul Galați, România)”, BSB 817 și nu poate fi, în niciun caz, luat pentru a 

reflecta punctele de vedere ale Uniunii Europene. 

http://www.danube-ecotravel.com/
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