Having a value of 39.468,75 Euro, the duration
of project will be 12 months.
Main results of the project are:
*Concluding the Cooperation Protocol between
the two regions, Călăraşi (RO) şi Silistra (BG);
*Creating two tourism offices, within Calarasi
County Council and Silistra Municipality ;
*Elaborating a development strategy for crossborder tourism for Călăraşi Silistra area ;
*Making several promotion and tourist
information : tourist guide, leaflet, indicative
pannels
This partnership concluded between Calarasi
County Council and Silistra Municpality involves
significant local actors from the left and right side
of river, having a significant contribution for
consolidating cooperation between the two
Danube areas.
aunched february 2007, the project Crossborder tourism at Lower Danube aims to
create the institutional framework for
implementing the measures of cross-border
tourism sustainable development,within a
common strategic vision about capitalizing on
the tourism potential in the area Călăraşi
(România) Silistra (Bulgaria). In this way, it will
concur to the development of social and
economic cohesion, by improving cooperation
between border regions on both banks of river
Danube.
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Contact information
CALARASI COUNTY COUNCIL

SILISTRA MUNICIPALITY

LOCAL AND REGIONAL
DEVELOPMENT AND
TOURISM PROMOTION
DEPARTMENT (RO)
Contact person: Claudia GHIŢĂ
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, 910019
Tel: 0040 242 314 599
Fax: 0040 242 314 623
e-mail: dezvoltare@calarasi.ro

EUROPEAN INTEGRATION AND
RELATIONS WITH NGO (BG)
Contact Person: Iulia DANCHEVA
Str. Simeon Veliki, nr. 33
Tel: 00359 86 816 294
Fax: 00359 86 823 343
e-mail: team_yed@silstra.bg

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI
COMPARTIMENTUL DEZVOLTARE
LOCALĂ, REGIONALĂ ŞI
PROMOVAREA TURISMULUI (RO)
Persoana de contact: Claudia GHIŢĂ
Str. 1 Decembrie 1918, nr. 1, 910019
Tel: 0040 242 314 599
Fax: 0040 242 314 623
e-mail: dezvoltare@calarasi.ro
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PRIMĂRIA ORAŞULUI SILISTRA
EUROPEAN INTEGRATION AND
RELATIONS WITH NGO (BG)
Persoana de contact: Iulia DANCHEVA
Str. Simeon Veliki, nr. 33
Tel: 00359 86 816 294
Fax: 00359 86 823 343
e-mail: team_yed@silstra.b

L

Proiect finanţat prin PHARE

CONSILIUL JUDEŢEAN CĂLĂRAŞI

GUVERNUL ROMÂNIEI

UNIUNEA EUROPEANĂ

Natural and anthropic resources of the space located
nearby Danube, create the favourable premises for various
tourist forms and , by specific adjustments, these can be
developed and diversified. Calarasi County has a tourism
potential that allows it the development of various tourism
forms: natural, cultural, religious, business and science .

The territory located on the course of Lower Danube
constitutes one of the most important segment concerning
the historical vestiges in this area

Unwritten pages of history, the architectural monuments
are an evidence of an active political , social and cultural life,
which happened continuously during the past centuries. The
buildings raised during the reign of Matei Basarab at
Plataresti, Negoiesti or Manastirea are representative in this
sense. The oldest medieval historical monument is the ruin
of Catalui Monastery, found in the area of Cascioarele
commune..

, representing a centre-nucleum of formation and spreading
around for more civilisations

Natural and anthropic resources of the space located
nearby Danube, create the favourable premises for various
tourist forms and , by specific adjustments, these can be
developed and diversified. Calarasi County has a tourism
potential that allows it the development of various tourism
forms: natural, cultural, religious, business and science .
In the area of Călăraşi County there are many natural
reservations: Iezer aquafaun natural reservation,
Ciornuleasa forest, Ostrovul Haralambie, Ostrovul
Ciocanesti, Ostrovul Soimul Natural Reservations.
Reservations located on the right side of the Danube create a
perfect natural balance. Silistra regions hosts the Biosphere
reservation „Srebarna” şi Danubian Park.

As testimony, there are various archeological sites, located
on the both sides of the river , bringing up ancient civilisations
to our present days , with specific emotional loadings.Ruins
of nec, eneolithic and Bysantine settlements, Roman
vestiges, defence walls, come together as a whole:

-

To this one, it can be added the monuments related to the
spiritual life , belonging to the contemporary age , such as
„Saint Trinity”
Libertatea Monastery
Radu
Negru
Monastery.

Impressive artifact collections , that bring into the light
civilisations that disappeared long time ago, are hosted by
archeology or history museums: Lower Danube Museum of
Călăraşi, Art Museum of Olteniţa town, Archeology Museum
Silistra, Ethnography Museum Silistra.

archeological sites of Coslogeni pool, Măriuţa, Sultana or
Căscioarele, ruins of Păcuiul lui Soare and Durostorum
strongholds (located on the area of Calarasi County)

A big number of unmatched picturesqueness, the splitting
of main course into distinct branches, creating a natural
landscape that invites to relaxation, but favorable conditions
for hunting and fishing.

Roman villa of II-IV centuries and Episcopal Palace (IV VI
centuries); Southern Wall of Durostorum stronghold Drustar
Silistra; Northern Wall of the stronghold( IV - VI, VIII XVI
centuries);episcopal and patriarchal basilica (IX
XIV
centuries); Turkish fort „Abdul Medgidi” (located in the area
of Silistra district)

On the Southern Bank of the Danube, it ca be noticed the
Roman Cript, from IV century A.D., "St. Peter and Paul"
archbishopal Cathedral and the coffin with the relics of St.
Dasie Dorostolski, Kurşumlu Mosque (XVI century).
Various fish species and hunting trophees recommends
Lower Danube as one of the main attractive points, preferred
by hunters and fishermen, from Romania and abroad.
The location nearby Danube of the two regions generates a
special tourist attractiveness.t mărturii ale unei vieţi politice,
sociale şi culturale active, desfăşurate în zona Dunării fără
întrerupere de-a lungul secolelor.
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Pe teritoriul judeţul Călăraşi se afla numeroase
rezervaţii naturale:
Rezervaţia naturala avifaunistica Iezer Calarasi,

Vila romană din sec. II IV şi Palatul episcopal (sec.
IV - VI); zidul sudic al cetăţii Durostorum Drustar
Silistra; zidul nordic al cetăţii (sec. IV .- VI, sec. VIII
- XVI); bazilica episcopală şi patriarhală (sec. IX XIV); fortul turcesc „Abdul Medgidi” (situate pe
teritoriul districtului Silistra)
File nescrise de istorie, monumentele
arhitectonice sunt mărturii ale unei vieţi politice,
sociale şi culturale active, desfăşurate în zona
Dunării fără întrerupere de-a lungul secolelor.
Reprezentative sunt ctitoriile lui Matei Basarab de
la Negoieşti, Plătărăşti sau Mînăstirea.
Cel mai vechi monument istoric medieval îl
constituie ruinele mânăstirii Cătălui, de pe raza
comunei Căscioarele.
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ansat în luna februarie 2007, proiectul Turism
transfrontalier la Dunărea de Jos, urmăreşte
crearea cadrului instituţional de aplicare a
măsurilor de dezvoltare durabilă a turismului
transfrontalier româno-bulgar în cadrul unei viziuni
strategice comune de valorificare a potenţialului
turistic în zona Călăraşi (România) - Silistra
(Bulgaria). În acest fel va contribui la dezvoltarea
coeziunii economico sociale prin îmbunătăţirea
cooperării regiunilor de graniţă de pe cele două
maluri ale Dunării.
Parteneriatul încheiat între Consiliul Judeţean
Călăraşi şi Municipalitatea Silistra (Bulgaria)
implică actori locali importanţi din dreapta şi
stânga fluviului, contribuind astfel la consolidarea
legăturilor de colaborare între cele două zone
dunărene.

În valoare de 39.468,75 Euro, din care
suma solicitată de la Ministerul Integrării
Europene este de 34.443,75 Euro, iar contribuţia
solicitantului de 5025 Euro, proiectul este prevăzut
a se derula pe o perioadă de 12 luni.
Principalele rezultate ale proiectului
sunt:* Semnarea Protocolului de colaborare între
cele două regiuni, Călăraşi (RO) şi Silistra (BG);
Crearea a două birouri de turism înfiinţate
în cadrul Consiliului Judeţean Călăraşi şi al
Primăriei Municipalităţii Silistra ;
Elaborarea unei Strategiei de dezvoltare a
turismului transfrontalier pentru zona Călăraşi Silistra ;

Realizarea unor materiale de promovare
şi informare turistică : ghid turistic, pliant, panouri
indicatoare

Resursele naturale şi antropice ale spaţiului
adiacent Dunării, creează premise favorabile
practicării unor forme de turism variate, iar, prin
amenajări specifice, acestea pot fi dezvoltate şi
diversificate. Judeţul Călăraşi beneficiază de un
potenţial turistic ce permite dezvoltarea unor
forme diverse de turism: natural, cultural,
monahal, de afaceri şi ştiinţific.

Pădurea Ciornuleasa, Rezervaţia naturală
Ostrovul Haralambie, Rezervaţia naturala
Ostrovul Ciocanesti, Rezervaţia naturală Ostrovul
Şoimul.
Rezervaţiile aflate pe partea dreapta a Dunării
creează un echilibru natural perfect. Rezervaţia
Biosfera „Srebarna” şi Parcul Dunărean.
Numărul mare de ostroave cu un pitoresc
nemaiîntâlnit, ramificarea cursurilor principale prin
braţe unice, creează atât un cadru natural ce
predispune la relaxare, cât şi condiţii propice
pentru practicarea vânătorii şi a pescuitului sportiv.

Acestora li se adaugă monumente de viaţă
spirituală ridicate în perioada contemporană,
precum Mânăstirea „Sfânta Treime” Libertatea şi
Mânăstirea Radu Negru.
Colecţii impresionante de artefacte, care aduc la
lumină civilizaţii de mult apuse, sunt găzduite de
muzeele de istorie şi arheologie: Muzeul Dunării
de Jos din Călăraşi, Muzeul de Artă al Municipiului
Olteniţa, Muzeul arheologic Silistra, Muzeul
etnografic Silistra.

Teritoriul situat pe cursul Dunării Inferioare
constituie unul din segmentele cele mai
importante din punct de vedere al vestigiilor
istorice din acest areal, reprezentând un nucleu
centru de formare şi răspândire a mai multor
civilizaţii.

Drept mărturie stau numeroasele situri
arheologice situate de o parte şi de alta a fluviului,
aducând în prezent civilizaţii străvechi, cu o
încărcătură emoţională specifică.
Ruine ale unor aşezări neolitice, eneolitice sau
bizantine, vestigii romane, ziduri de apărare, se
împletesc într-un tot unitar: siturile arheologice de
la Balta Coslogeni, Măriuţa, Sultana sau
Căscioarele, ruinele cetăţii Păcuiul lui Soare şi
Durostorum (amplasate pe teritoriul judeţului
Călăraşi)

Pe malul sudic al Dunării se remarcă Cavoul
roman din sec. al IV-lea d.Hr., Catedrala
mitropolitana "Sfinţii apostoli Petru şi Pavel" şi
Racla pentru moaştele Sf. Dasie Dorostolski,
Geamie Kurşumlu (sec al XVI-lea).

