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Introducere

Anul 2021 vine cu provocări noi pentru Europa, care sunt de mare actualitate pentru 
economia mondială și cu un obiec:v foarte ambițios pe termen lung: tranziția către o 
economie netă de zero carbon. Se dorește o Europă rezistentă, mai socială și mai 
incluzivă. Acestea sunt dezideratele de la care pleacă și Programul de Cooperare 
Transfrontalieră pentru 2021-2027- INTERREG VI-A România - Bulgaria. Totul în noua 
normalitate marcată de pandemie.  

Strategia de față pentru spațiul regiunii Silistra-Călărași din ex6nsa regiune 
transfrontalieră de la Dunăre își propune abordarea acestor aspecte. Programul 
INTERREG V-A România – Bulgaria a oferit cu generozitate câmp de acțiune actorilor și 
părților interesate în analiza nevoilor și a potențialului de dezvoltare al ariei și a 
propus o serie de soluții. 



Partea I 
Regiunea transfrontalieră Silistra-Călărași



Capitolul 1
Turismul internațional și contextul actual strategic

Turismul este una dintre multele forțe externe care influențează direcția și opțiunile pentru 
dezvoltarea locală și rămâne una dintre cele mai mari și mai dinamice industrii din lume, cu cea 
mai rapidă dezvoltare înregistrată la începutul mileniului trei, revenindu-i unul din zece locuri 
de muncă din întreaga lume (313 milioane de oameni) și generând 10,4% din PIB-ul mondial.  

Turiș:i s-au adaptat rapid noilor condiții post-pandemie și comportamentul lor s-a schimbat 
vizibil prin modificarea opțiunilor de transport către mers pe jos, cu bicicleta sau drumeții 
(52%), dorința de a returna comunității locale banii pentru călătorii (68%), căutarea de 
experiențe culturale auten:ce (72%), solicitarea de sfaturi de călătorii durabile de la 
companiile de turism (41%), vizitarea cazărilor ecologice (73%). 

Turismul responsabil consolidează valabilitatea conceptului și pentru strategia de față, 
specificitatea regiunii transfrontaliere din jurul Dunării generând o as]el de oportunitate.



Capitolul 2 
Prezentarea generală a regiunii

Zona transfrontalieră Silistra – Călărași se prezintă ca un teritoriu 
omogen din punct de vedere al cadrului natural, iar asemănările 
dintre cele două județe merg mai departe. Călărași și Silistra au 
fost de aceeași parte a graniței de multe ori în decursul istoriei. 
Odată cu libera circulație astăzi, UAT Județul Călărași și 
Municipalitatea Silistra au mai multe elemente comune, singurul 
diferențiator major fiind limba. Elemente de arhitectură, mod de 
viață, tradiții și cultură se regăsesc într-un evantai de iden:tăți. 

Omogenitatea include și turismul, atât județul Călărași cât și 
districtul Silistra având un potențial antropic și natural foarte 
bogat, ce cons:tuie baza strategiei de dezvoltare turis:că.  

Zona face parte din Coridorul Dunării 7 care interconectează cele 
14 ţări riverane fluviului, creând as]el premizele dezvoltării unei 
noi regiuni, denumită simbolic  ”Regiunea Dunării”. 



Capitolul 3 
Potențialul turistic al regiunii

În zona Silistra - Călărași întâlnim o mare diversitate a 
ariilor naturale protejate, respec:v rezervații naturale, 
rezervații fores:ere, rezervații faunis:ce, situri Natura 
2000 și monumente ale naturii. Regiunea este 
caracterizată de o mare biodiversitate și de peisaje 
naturale diverse.  

Potențialul antropic este și el însemnat, în zonă 
existând un număr mare de monumente istorice, 
culturale și religioase, unele din sec. V-IV ÎEN. 
Evenimentele reprezintă un alt palier de atracții 
turis:ce. 



Capitolul 4 
Analiză SWOT (elemente principalele)

Puncte tari 
Situarea geografică și condițiile naturale: proximitatea Dunării, atracția 
spațiului Dunăre - Marea Neagră, centre urbane mari în proximitate; 
Existența unui număr mare de arii protejate (parcuri naționale, 
naturale și rezervații) incluse în rețeaua europeană Natura 2000;    
Patrimoniu istoric, cultural, etnografic, bogate.  
Existența resurselor umane și costul scăzut al forței de muncă.  
Existența studiilor, strategiilor și preocupărilor pentru cooperarea 
transfrontalieră la nivel ins:tuțional, poli:c și administra:v. 

Puncte slabe 
Lipsa unei poli:ci constante și asumate ins:tuțional privind 
valorificarea prin turism a teritoriului; 
Neglijarea importanței produselor și serviciilor locale,;  
Nivel redus al cercetării-dezvoltării și al inovării;  
Capitalizare redusă a IMM-urilor, acces dificil la finanțare și la 
informație; 
Lipsa pregă:rii culturale a lucrătorilor din turism, în ceea ce privește 
moștenirea culturală și istorică.  

- Societate civilă slabă/puțin ac:vă și implicată, dificultăți privind Amenințări 
Amânarea creării structurilor ins:tuționale de turism, la nivelul 
regiunii;  
Lipsa unei susțineri tehnice si financiare pentru promovarea turis:că 
din partea comunităților, inclusiv măsuri ineficiente de s:mulare a 
dezvoltării mediului HORECA; 
Insuficienta armonizare a diverselor strategii, programe și proiecte de 
dezvoltare a capitalului uman si social;  
Lipsa de bune prac:ci în contextul pandemiei;  
Criza economică.  

Oportunități 
Dezvoltarea unui nou brand regional, european, ca răspuns la nevoile 
actuale ale consumatorilor de produse și servicii locale,  
Cererea turis:că specifică ofertei ecologice și rurale;  
Existența unor servicii minimale în localități:  
Diversificarea surselor de finanțare prin fonduri europene;  
Îndemânarea și vocația, prin tradiție, a localnicilor pentru valorificarea 
resurselor piscicole; 
Complementaritatea strategiilor locale cu cele macro-regionale.  
Tranzitarea localităților de către vizitatori. 



Partea II 
Strategia de dezvoltare turistică



Capitolul 5
Viziune și obiective strategice 

Viziunea pe termen lung este configurarea regiunii Silistra - Călărași ca o des:nație turis:că unică 
responsabilă în peisajul ariei transfrontaliere de la Dunăre dintre România și Bulgaria, care să 
genereze creșterea interesului de cunoaștere și de vizitare al zonei.  

Obiec:ve strategice și axe de dezvoltare:  
Obiec6v strategic 1: Definirea imaginii regiunii prin construirea brandului de des6nație prin (1) 
construirea unei iden:tăți a regiunii cu accent pe auten:citate și (2) promovarea de produse 
turis:ce comune 
Obiec6v strategic 2: Managementul de des6nație pentru regiunea Silistra - Călărași prin 
dezvoltarea și consolidarea capacității de acțiune a des:nației, ce are ca element cheie înființarea 
Organizației de Management a Des:nației Turis:ce (OMDT).  

Principala axă orizontală e dată de principiile turismului responsabil și ale ospitalității produc:ve 
care sunt corelate cu valorile de bază ale Uniunii Europene, cuprinse în Principiile Orizontale 
afirmate în Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene și în Carta Drepturilor Fundamentale a 
Uniunii Europene. As]el, prin dezvoltarea durabilă a turismului, se asigură creșterea economică a 
regiunii transfrontaliere Silistra-Călărași, bazată pe incluziune socială, ecologie și sustenabilitate. 



Capitolul 6
Grupuri țintă și canale de comunicare

Grup țintă strategic asociat obiec:velor strategice 1: Autoritățile administrației publice 
locale și naționale, profesioniș:i din industria ospitalității și a domeniilor conexe, mass 
media, rețelele de socializare, lideri de opinie, ONG, asociații, organizații de profil, 
populația locală, ar:ș: și meșteri populari, ins:tuții de învățământ, de cercetare.  

Grupuri țintă cu caracter general 
1. Turiș:, vizitatori individuali: cu comunicare  adaptată în funcție de interese și vârstă.  
2. Familii: accesul în comunități rurale cu opțiuni de servicii și petrecere a :mpului, în 
condiții de siguranță sporită;  
3. Grupuri de turiș:: oferta variată, de la cazare la circuite de vizitare, de cunoaștere a 
vieții comunităților sau atracții de :p spa, sport sau diver:sment. 

Canale de comunicare: rețele sociale (proprii și prin intermediul vizitatorilor) și mass-
media cu accent pe programele dedicate descoperiii comunităților. 



Capitolul 7
Politică cheie și program de derulare

Brandul turis6c Silistra-Călărași 

Ambiție: Poziționarea zonei Silistra - Călărași ca nouă des6nație 
turis6că și integrarea în circuitul turis6c european.  
Promisiune de brand: Unicitate și accesibilitate. 

Transformăm neajunsurile în avantaje. Faptul că zona este una 
slab dezvoltată din punct de vedere turis:c determină o 
experiență mai directă și auten:că. Locul nu este afectat nega:v 
de turismul de masă, deci este loc pentru o creștere pe principii 
sănătoase ale turismului responsabil. Lipsa unei iden:tăți 
înseamnă lipsa preconcepțiilor și devine motorul de integrare.  

Potențialul de creștere e imens și ține în primul rând de produsul 
turis:c și mai puțin de infrastructură, care oricum e în general 
corespunzătoare. 



Capitolul 7
Politică cheie și program de derulare

Organizația de Management al Des6nației Turis6ce 

Înființarea OMDT se înscrie în tendințele regiunilor europene de ar:culare a poli:cilor de valorificare prin 
turism a teritoriului, prin parteneriat ac:v între autoritățile publice, mediul asocia:v, operatorii privați etc.  

Primul instrument de lucru al OMDT este Observatorul Turis6c, un serviciu ce oferă operatorilor publici și 
privați informații actualizate u:le pentru planificare, date necesare privind performanța sectorului și 
strategii antreprenoriale pentru zona privată. 

Scop: Dezvoltarea unor intervenții profesionale, care să creeze: (1) instrumente de cercetare sustenabile, 
(2) conș:en:zare și informare în rândul tuturor actorilor relevanți, (3) know-how valoros pentru 
antreprenori, lucrători în turism, actori din domenii conexe, autorități publice și mediul academic, (3) 
trecerea la un turism conș:ent, care își înțelege clienții și propune direcții noi de dezvoltare, acționând 
într-o manieră structurată, axată pe micro, macro și meta analize. 



Capitolul 7
Politică cheie și program de derulare

Ac:vitățile de program acoperă câteva domenii cheie: informare, producție turis:că, evenimente, dezvoltarea infrastructurii.  

Dezvoltarea infrastructurii turis:ce presupune amenajarea de spații pentru petrecerea :mpului liber, pentru prac:carea 
sporturilor, igienizarea spațiilor verzi sau restaurarea și renovarea spațiilor de cazare, dar și îmbunătățirea conec:vității cu 
orașele mari din apropiere.  

Pentru sublinierea iden:tății regiunii și valorificarea specificului comunităților care populează aria,  evenimentele mul6-etnice 
trebuie să vizeze categorii din următoarele domenii: tradițiile și memoria locurilor, gastronomie, folkloric – muzică, dansuri, port 
popular, interpreți auten:ci, artă teatrală și pantomimă, artă meșteșugărească, artă fotografică, pictură și sculptură.  

Producție turis6că înseamnă dezvoltarea de programe turis:ce pentru descoperirea atracțiilor și organizarea fluxurilor turis:ce 
interne pe principalele direcții: pescuit & vânătoare, cicloturism, turism cultural & religios, turism de afaceri, turism de familie.  

Toate aceste ac:vități devin oportunități de comunicare a des:nației turis:ce Silistra-Călărași. Este, deci, necesară dezvoltarea și 
lansarea strategiei de brand turis:c, creșterea notorietății zonei și a atracțiilor sale, dezvoltarea de materiale documentare și 
informa:ve, par:ciparea la evenimente de turism locale și internaționale. 



Capitolul 8
Măsuri de implementare

Măsurile de implementarea propun o 
sistematizare a activităților urmărind 
obiectivele specifice, tipul de măsură, 
direcțiile de acțiune, acțiunile propriu-zise și 
posibilele surse de finanțare. 

Capitolul este un instrument de lucru pentru 
stakeholder-ii implicați în implementarea 
strategiei. 



Capitolul 9
Modalități de control și bune practici

Modalități de control 

Punerea în prac:că a strategiei de dezvoltare turis:că a regiunii transfrontaliere 
necesită o ac:vitate con:nuă de urmărire a evoluțiilor, de revizuire a ideilor 
construc:ve, de consultare între părțile implicate din ambele zone vizate - 
românească și bulgărească - asupra progreselor făcute, a obstacolelor ivite și, mai 
cu seamă, asupra soluțiilor potrivite de ajustare pe parcurs. 

Ac:vitatea de control și actualizare se va focaliza pe următoarele coordonate: 

Analiza periodică a progresului înregistrat; 
Colectarea de date; 
Formularea de propuneri pentru revizuirea strategiei; 
Comunicarea acestora către actorii parteneri sau vizați; 
Definirea concluziilor și confirmarea acceptului părților implicate în efectuarea 
de modificări; 
Implementarea de măsuri remediale sau de ex:ndere și creștere a nivelului de 
calitate a strategiei.



Capitolul 9
Modalități de control și bune practici

Câteva exemple de bune prac:ci:  

- Organizarea de trasee amenajate la standarde europene și tururi organizate, cu 
circuite clare, în zona ariilor naturale protejate, cu ghizi specializați, pentru control 
asupra protecției mediului și eliminarea impactului nega:v în cazul grupurilor mari. 

- Elaborarea de oferte și pachete integrate de vizitare, care să implice mai mulți 
actori locali: structuri de primire turis:că, unități de alimentație publică, prestatori 
de servicii de transport, produse și meșteri tradiționali etc.  

- U:lizarea specialiș:lor în promovare și publicitate de către furnizorii de pachete 
turis:ce și actorii din industrie pentru a pune accent pe ideea de experiență unică 
oferită turistului; dezvoltarea de site-uri reprezenta:ve, adaptate specificului 
ofertelor locale. 

- Conectarea zonelor de interes transfrontalier prin călătorii confortabile, adaptate 
diverselor profiluri de turiș:. Rutele și traseele deja existente și testate sunt cele 
care pot minimiza impactul asupra mediului. 



Capitolul 10
Principii ale turismului responsabil și ospitalitatea productivă

Întreaga derulare a strategiei de dezvoltare turis:că a regiunii va fi 
implementată cu fața către o serie de principii care guvernează un turism 
responsabil, atât de necesar și adecvat unei zone precum Silistra - 
Călărași.  

Scopul turismului responsabil este durabilitatea. Turismul responsabil 
acordă importanță tuturor celor trei piloni ai dezvoltării durabile – 
economic, social și de mediu - și acceptă că prioritățile diferă de la un loc 
la altul. Prin asumarea responsabilității și acționând în consecință, 
sustenabilitatea poate fi a:nsă. 

Am văzut că această zonă de la Dunăre este păstrătoare de valori 
naturale, culturale, materiale și imateriale deosebite, dar care nu sunt 
suficient recunoscute, încă, drept vector de dezvoltare. Un turism 
focalizat le poate susține și regenera, aducând, în același :mp, experiențe 
surprinzătoare vizitatorilor.


