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Anexa 16.       
 

 

 

Strategia  

sectorială de cheltuieli pentru sectorul  dezvoltării turismului, 2012-2014 

 
 

Analiza şi tendinţele principale din sector 
   
Autoritatea administrativă centrală de specialitate care elaborează şi promovează politica statului în 
domeniul turismului este Agenţia Turismului, cu un număr de 22 unităţi de personal.  
 
Lista  instituţiilor subordonate şi a societăţilor pe acţiuni în care pachetul de acţiuni ale statului este 
administrat de Agenţia Turismului:  

 Centrul Naţional de Perfecţionare a Cadrelor din Industria Turismului 
 S.A. "Jolly Alon" 

 
Principalii indicatori turistici în perioada 2000 – 2010, conform Biroului Naţional de Statistică, au 
următoarele caracteristici: 

- numărul agenţilor economici, titulari ai licenţei de turism a crescut de la 314 în anul 2000 
la 383 în anul 2011, din ei majoritatea sunt amplasaţi în Chişinău, iar în 17 raioane nu 
există agenţii de turism;  

- numărul turiştilor moldoveni care pleacă peste hotare prin intermediul agenţiilor de turism 
a crescut de 3,6 ori (32452 persoane – în 2000, 117204 – în 2010); 

- numărul turiştilor străini care au vizitat Republica Moldova prin intermediul agenţiilor de 
turism a scăzut de 2 ori (18964 persoane  în 2000, 8956 – în 2010); 

- totodată, numărul total al turiştilor străini, sosiţi în ţară şi  cazaţi în structurile de primire 
turistică denotă o uşoară creştere de la 62559 în anul 2003 la 73288 în anul 2008;  

- deşi numărul de hoteluri şi structuri similare a crescut aproape de 2 ori (59 – în 2000, 95 – 
în 2010), numărul de înnoptări a diminuat (396,9 mii înnoptări  în 2000, 371,7 mii – în 
2010); 

- începînd cu anul 2003 pînă în 2010 au fost constituite 15 pensiuni turistice. Numărul 
turiştilor cazaţi în pensiuni a crescut de circa 35 ori (372 – în 2004, 13290 – în 2010), iar 
numărul înnoptărilor s-a majorat de peste 20 ori (1854 – în 2004, 43583 – în 2010); 

- a crescut esenţial (aproape de 8 ori) volumul încasărilor din servicii turistice de la 31,5 mil. 
lei în 2003 pînă la 243 mil. lei în 2010; 

- s-a majorat şi ponderea încasărilor din servicii turistice  în volumul total de încasări din 
servicii, de la 0,7 procente în 2003 la 1,7 procente în 2010. 

  
Probleme/provocări in sector  
 
 Analiza evoluţiei principalilor indicatori turistici din ultimii ani demonstrează următoarele 
tendinţe/probleme: 

- domeniul turismului atestă un trend pozitiv general (creştere), majorări esenţiale atestându-
se la compartimentele: încasări financiare, turism emiţător şi turişti cazaţi în pensiuni 
rurale; 

- atractivitatea Republicii Moldova ca destinaţie turistică pentru turiştii străini încă este la 
nivel scăzut. Dintre motive: infrastructura slab dezvoltată, în special drumurile; 
cunoaşterea insuficientă a destinaţiilor turistice; valorificarea insuficientă a potenţialului 
turistic de către agenţiile de turism, etc. 

- peste 70 % din agenţii economici din domeniul turismului sun concentraţi în Chişinău; 
- activitatea agenţiilor de turism şi a tur-operatorilor este orientată preponderent spre 

turismul emiţător; 
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- potenţialul turistic din teritoriu este valorificat insuficient. Motive: cunoaşterea insuficientă 
şi amenajarea neadecvată a destinaţiilor turistice;  

- majoritatea destinaţiilor turistice sunt amenajate neadecvat (lipsesc panouri informaţionale, 
popasuri turistice, structuri de servire a mesei,  parcări, WC, delimitări ale zonelor 
periculoase, ghişee pentru comercializare de suvenire, etc.) 

- tot mai mulţi turişti se orientează spre pensiunile rurale, unde  pot beneficia de odihnă 
relaxantă departe de zgomotul urbei, pot servi bucate tradiţionale şi cunoaşte de la vatră 
tradiţiile şi obiceiurile populare, etc. 

 
Priorităţi pe termen mediu 
 
Reieşind din tendinţele sus-indicate, considerăm necesar ca eforturile statului în următorii ani să fie 
orientate spre dezvoltarea turismului intern şi receptor. În acest sens priorităţile strategice pe termen 
mediu (2012 – 2014)  ale  Agenţiei Turismului, sunt: 

 Îmbunătăţirea imaginii Republicii Moldova ca destinaţie turistică şi 
 Dezvoltarea turismului la nivel regional, pornind de la ajustarea cadrului legislativ la 
legislaţia europeană. 

 
Unificarea cadrului legislativ şi de reglementare cu standardele UE şi acordarea serviciilor turistice la 
standarde internaţionale vor conduce la sporirea siguranţei turiştilor străini în serviciile prestate de 
agenţii economici din RM, contribuind astfel la majorarea numărului turiştilor.  
 
Conform datelor BNS în structurile de primire turistică au fost cazaţi în anul 2003 - 62559 turişti 
străini, iar în 2008 – 73288, ceea ce constituie o creştere anuală de peste 2 mii persoane. 
 
Este estimat că un turist străin se află în ţară, în mediu, 3 zile şi cheltui pe parcursul unei zile de aflare 
în Republica Moldova cel puţin 140 euro: cazare, masă, transport, suvenire, etc.  
 
Dacă numărul turiştilor se va majora anual cu circa 500 persoane (prognoză pesimistă), atunci banii 
lăsaţi în ţară vor constitui în I an – 210 mii euro, al II-lea an – 420 mii euro, respectiv  în 9 ani, 2012 – 
2020, circa  9 mil.  450 mii euro, sau 151mil  200 mii lei. 
 
Dacă numărul turiştilor se va majora anual cu circa  2000 persoane (prognoză optimistă), atunci banii 
lăsaţi în ţară vor constitui în I an – 840 mii euro, al II-lea an – 1680 mii euro, respectiv  în 9 ani, 2012 – 
2020, circa 37 mil. 800 mii euro, sau 604 mil. 800 mii lei. 
 
Acţiunile ce vor fi întreprinse la p.p. 1.1 vor necesita cheltuieli de circa 50 – 100 mii lei anual, acţiunile 
de promovare a imaginii RM ca destinaţie turistică, p.1.2, (editare materiale publicitare, expoziţii, 
evenimente, turui informaţionale, etc.) constituie circa 1,3 – 1,4 mil. lei, respectiv, total circa 1,5 mil. 
lei anual. Dacă cheltuielile celorlalte structuri implicate în deservirea turiştilor (salarii, drumuri, 
produse alimentare, reţele energie, gaz, apă, canalizare, etc.) constituie circa 5 mil. lei anual, atunci este 
evidentă rentabilitatea activităţii turistice şi beneficiul adus statului, ceea ce contribuie nemijlocit la 
creşterea economică şi reducerea sărăciei. 
  
Dezvoltarea infrastructurii drumurilor şi orientarea ţării spre dezvoltarea regională şi creşterea 
economică, vor conduce la impulsionarea dezvoltării turismului intern şi receptor, care au tendinţe de 
creştere, dar necesită şi susţinere din partea structurilor de stat, în special prin facilitarea accesării de 
fonduri, acordarea de credite în condiţii avantajoase, acordarea unor facilităţi în primii ani de activitate, 
etc.  
Statul acordă anual circa 1,5 mil. lei  pentru dezvoltarea turismului, mijloace orientate prioritar spre 
promovarea turismului.  
 
Ţinând cont de cadrul de resurse disponibil este necesar a identifica mecanismul de atragere a 
investiţiilor pentru crearea infrastructurii turistice şi dezvoltarea activităţii turistice în teritoriu, inclusiv 
în cadrul proiectelor de renovare a drumurilor, de colaborare transfrontalieră  şi de dezvoltare 
regională. 
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Costurile acţiunilor pe ani (mii lei ) 
 

 
 

Probleme cheie/obiective de politici 
 

 
 

Acţiuni prioritare pentru 
atingerea obiectivelor 2012 2013 2014 

 
Indicatori de monitorizare 

 

Programul „Dezvoltarea turismului”include activităţile de promovare, reprezentare şi informare turistică, programele şi activităţile de creare şi dezvoltare a 
produsului turistic. 
Scopul  acestui program este crearea unei infrastructuri turistice viabile. Activităţile preconizate în cadrul acestui program urmează a fi realizate de către Agenţia 
Turismului a Republicii Moldova.  
 
A. Probleme - cheie 
 Promovarea insuficientă  a 
turismului  pe pieţele interne şi 
internaţionale a ţării. 
 Lipsa unei pregătiri adecvate a 
personalului structurii turistice. 
 Sectorul rămîne a fi unul neatractiv 
pentru investiţii majore. Aceasta din 
cauza unei situaţii generale în 
economia naţională, dar în mod 
special datorită impedimentelor 
proprii ramurii turistice: 
 lipsa investiţiilor mari în 

infrastructura generală şi 
turistică; 

 fluxul mic de călători, în mare 
parte sezonier; 

 grad sporit de degradare a 
resurselor turistice; 

 lipsa zonelor turistice atractive 
pentru investiţii; 

 Informatizarea domeniului turistic. 
 B. Obiective de politică pe termen 
mediu 
 Asigurarea dezvoltării durabile a 
turismului naţional. 

A. Acţiuni curente 
 Promovarea turismului pe 

pieţele interne şi internaţionale. 
 Elaborarea, înregistrarea şi 

promovarea brandului turistic 
al Republicii Moldova pe plan 
internaţional 

 Elaborarea unor programe şi 
planuri strategice la nivel local, 
regional şi naţional întru 
valorificarea principalelor 
forme de turism în Republica 
Moldova şi atragerea 
investiţiilor. 

 Elaborarea şi promovarea  
produselor turistice la nivel 
internaţional. 

 Crearea centrelor de informare 
şi promovare în regiunile de 
dezvoltare Nord, Centru, Sud. 

 Crearea premiselor pentru 
înfiinţarea şi dezvoltarea 
clusterelor agroturistice  

C. Acţiuni noi identificate 
 Implementarea normelor 

salariale noi, prevăzute de 
legislaţie pentru angajaţii 
din sector 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

211,8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

541,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

662,4 

 Numărul exemplarelor de materiale 
promoţionale constituie pe anii:  

2012 - 20000 exemplare, 
2013 - 20000 exemplare, 
2014 - 20000exemplare. 

 Numărul expoziţiilor internaţionale în anii 
2012-2014 va constitui cîte 9 expoziţii anual. 
 

 Brand turistic elaborat, înregistrat , Realizarea 
şi difuzarea a 2 spoturi publicitare 2012-2014. 

 Numărul produselor turistice va constitui pe 
ani: 

2012- 1 produse;  
2013- 1 produse;  
2014- 1 produse. 

 Numărul direcţiilor turistice elaborate: 
2012-2 direcţii;  
2013- 2 direcţii;  
2014- 2 direcţii. 

 Crearea a 2 trasee turistice comuni cu 
România: 
„Drumul Vinului”; 
„Drumul Mănăstirilor”. 

 Crearea centrelor de informare: 
2012-1 centru; 2013- 1 centru; 2014-1 centru. 
 Clustere agroturistice create 
 2012-1, 2013-1, 2014-2. 
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Distribuirea alocărilor de resurse pe programe de cheltuieli în cadrul sectorului dezvoltarea turismului pe anii  2012-2014 

 
 

Total cheltuieli publice (mii lei) 
 

Prognoza pe anii (mii lei) 
 

Ponderea fiecărui program în suma 
totală a cheltuielilor din sector (%) 

 
 

Denumirea programului 
 
 
 

 
2010 executat 

(darea de 
seamă) 

 
2011 aprobat 

(Legea bugetului 
pe anul 2011) 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

 
Programul I. Dezvoltarea turismului 2659,5 3696,9 3908,7 4238,5 4359,3 100 100 100 

 
Total pe ramură (sector) 2659,5 3696,9 3908,7 4238,5 4359,3 100 100 100 

 
Finanţat de la:         

 
Bugetul de stat total 2659,5 3696,9 3908,7 4238,5 4359,3 100 100 100 

 
inclusiv:         

 cheltuieli de bază 2659,5 3696,9 3696,9 3696,9 3696,9 94,57 87,22 84,80 

 fonduri şi mijloace speciale 0.0        

 proiecte investiţionale finanţate din surse 
externe 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

 majorarea salariilor   211,8 541,6 662,4 5,43 12,78 15,20 
Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 
 
TOTAL pe sector 2659,5 3696,9 3908,7 4238,5 4359,3 100 100 100 

 
Preşedintele grupului  de lucru responsabil de elaborarea strategiei sectoriale  - Ludmila Dumitraş , director general, Agenţia Turismului 

 


