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Tourism is an economic sector, competitive and balanced developed, which effectively exploits the
country's representative heritage, promotes moldovan hospitality at high standards, ensures leisure diversity
of citizens. The main normative acts and development strategies of the wine tourism has been analyzed.
Some problems in this domain are relevant.
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Turismul este un sector economic competitiv şi dezvoltat echilibrat care valorifică eficient
patrimoniul reprezentativ la ţării, promovează ospitalitatea moldovenească la standardele înalte, asigură
diversitatea agrementului cetăţenilor. În articol sunt analizate principalele acte normative şi strategii de
dezvoltare ale turismului viti-vinicol (enotourism). Sunt relevante unele probleme din acest domeniu.

Cuvinte cheie: turismul viti-vinicol, cadrul legislativ, documente strategice, fluxurile turistice,
dezvoltarea economiei naţionale.
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Introducere. Turismul este un sector economic competitiv şi dezvoltat echilibrat care valorifică
eficient patrimoniul reprezentativ la ţării, promovează ospitalitatea moldovenească la standardele înalte,
asigură diversitatea agrementului cetăţenilor. În urma analizelor efectuate asupra rapoartelor despre starea
turismului naţional şi expertizele strategiilor sectoriale conexe turismului denotă un grad redus de
implementare a documentelor de politici publice în domeniu. Majoritatea acţiunilor sunt efectuate pentru
eficientizarea turismului de a valorifica resursele patrimoniului, sporirea fluxurilor de vizitatori şi
promovarea imaginii pozitive a ţării.

Legea nr. 352 din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în
Republica Moldova defineşte turismul ca unul din domeniile prioritare ale economiei naţionale.

Conţinutul de bază. Fiind un sector de prestare servicii, turismul contribuie la dezvoltarea
economiei prin acumularea de capital în cadrul a cca 12 tipuri de activităţi specifice ramurii, atrăgând în
activitatea sa cca 20 de ramuri conexe cu cca 140 de servicii aferente sectorului turismului: alimentaţie
publică, transport, producere şi comercializare de mărfuri,  echipamente, suvenire, activităţi culturale,
sportive, de agrement,  servicii medicale etc. [5].

Organizaţia Mondială a Turismului, pentru a asigura dezvoltarea durabilă a industriei turismului în
Republica Moldova, recomandă autorităţilor centrale de turism:

 să ofere un cadru optim pentru dezvoltarea diferitor sub-sectoare a industriei;
 să aplice un sistem optim de monitorizare a performanţelor;
 să încurajeze competitivitatea ţării ca destinaţie turistică.
În perioada anilor 1997-2012, în Republica Moldova activitatea turistică a fost de către stat prin

elaborarea şi implementarea cadrului legislativ şi de reglementare a unor documente strategice de politici:
- Concepţia dezvoltării turismului în Republica Moldova până în anul 2005 (Hotărâre de Guvern nr.

912 din 8.10.1997, Monitorul Oficial 1997, nr. 74-75, art. 769, abrogat prin Hotărâre de Guvern nr. 796,
25.10.12).

- Strategia de dezvoltare durabilă a turismului în Republica Moldova în anii 2003-2015 (Hotărâre de
Guvern nr. 1065 din 2.09.2003, Monitorul Oficial 2003, nr. 196-199, art. 1118, abrogat prin Hotărâre de
Guvern nr. 796, 25.10.12).

- Strategia de dezvoltare a turismului “Turism 2020” (proiect).
Aceste documente strategice de politici publice au un impact semnificativ asupra  turismului

moldovenesc în diverse etape:
- prezintă un cadru sistematizat de provocări, care sunt soluţionate pentru dezvoltarea industriei

turistice;
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- corelează opţiunile strategice cu alte strategii sectoriale, produse în aceeaşi perioadă;
- promovează o abordare clară a complexităţii industriei turismului;
- servesc drept fundament, pentru alte documente de politici publice în turism şi acţiuni pentru

îmbunătăţirea managementului sectorului;
Atât Concepţia cât şi Strategia de dezvoltare a turismului au fost abrogate în vederea promovării unui

document strategic sectorial pentru o nouă perioadă. Ca rezultat al implementării documentelor strategice a
fost elaborată şi promovată legea sectorială, actualizată la fiecare 6 ani:

- Legea turismului (nr. 798-XIV din 11.02.2000);
- Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova (nr. 352

din 24.11.2006, publicat în Monitorul Oficial nr. 14-17 art.40 din 02.02.2007) [3].
Legea cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova nr. 352 din

24.11.2006, a suferit un set de modificări substanţiale. În perioada 2001-2012 pentru aplicarea acestora au
fost elaborate un şir de hotărâri guvernamentale de stimulare a sectorului, dar care au fost aplicate fragmentar
sau abandonate:

 Hotărâre de Guvern nr. 615 din 11.07.2001 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul
turismului (Monitorul Oficial nr. 78-80/641 din 12.07.2001);

 Hotărâre de Guvern nr. 1470 din 27.12.2001 cu privire la introducerea contractului turistic,
voucherului turistic şi a fişei de evidenţă statistică a circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii Moldova
(Monitorul Oficial nr. 161/1484 din 31.12.2001);

 Ordin cu privire la aprobarea şi punerea în aplicare a Nomenclatorului funcţiilor în domeniul
turismului, Criteriilor pentru acordarea brevetului de turism şi Regulamentului cu privire la brevetarea
activităţii turistice (2001);

 Hotărârea Guvernului nr. 74 din 28.01.2002 cu privire la ameliorarea situaţiei din industria
turismului (Monitorul Oficial nr. 017 art.139 din 31.01.2002);

 Hotărârea Guvernului nr. 643 din 27.05.2003 cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi
criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei
(Monitorul Oficial nr. 099 din 06.06.2003 art. 680);

 Hotărârea Guvernului nr. 979 din 12.08.2008 cu privire la impulsionarea dezvoltării turismului în
mediul rural;

 Hotărârea Guvernului nr. 796 din 25.10.2012 cu privire la abrogarea unor acte normative ale
Guvernului (Monitorul Oficial nr. 228, art. 858, 31.10.2012).

În ultimii ani, sub formă de programe naţionale privind dezvoltarea turismului au fost promovate:
 Programul Naţional de realizare a proiectului „Rural-tur” (Hotărâre de Guvern nr. 347 din

15.04.1997, Monitorul Oficial 1997, nr. 31-32, art. 365, abrogat prin Hotărâre de Guvern nr. 796, 25.10.12);
 Programul Naţional „Satul Moldovenesc 2005-2015” (Hotărâre de Guvern nr. 242 din 1.03.2005,

Monitorul Oficial 2005, ediţie specială, abrogat prin Hotărâre de Guvern nr. 796, 25.10.12);
 Programul Naţional în domeniul turismului „Drumul Vinului în Moldova” (Hotărâre de Guvern nr.

554, 24.05.2004);
 Hotărâre de Guvern nr. 433 din 18.05.2005 „Cu privire la fondarea complexului „Oraşul Vinului”;
Aceste documente au fost implementate dispersat, ineficient, două din trei programe au fost

abandonate, datorită instabilităţii acţiunilor, interpretării largi a planurilor strategice şi lipsei resurselor
adecvate pentru finanţare.

În Proiectul Strategiei de dezvoltare a turismului în perioada 2013-2020 sunt analizate şi evidenţiate
probleme majore ale industriei turismului moldovenesc şi inclusiv a turismului viti-vinicol. Prima în acest
document este menţionată definiţia turismului viti-vinicol: Turismului viti-vinicol – formă de turism
practicată de turişti pentru vizitarea întreprinderilor viti-vinicole şi a regiunilor vinicole în scopul îmbinării
plăcerii degustării produselor viti-vinicole cu posibilitatea de a cunoaşte stilul de viaţă local, mediul rural şi
activităţile culturale. Turismul viti-vinicol reprezintă cartea de vizită a Republicii Moldova, iar pachetele
turistice propuse spre comercializare pentru turiştii străini, obligatoriu includ  un obiectiv sau o cramă
vinicolă. Turiştii de asemenea au posibilitatea de a cunoaşte întreg procesul tehnologic de preparare a
vinului, iar în satele în care este păstrată tradiţia vinicolă, turiştii pot vizualiza şi se pot implica în procesul de
producere a vinului şi mustului [8] .

Principalelor probleme şi disfuncţionalităţi a turismului viti-vinicol sunt:
- lipsa de capacitate de administrare Programul Naţional „Drumul vinului”;
- neaplicarea normativelor pentru destinaţiile vinicole, spaţiile de degustaţii şi pentru traseele din
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circuitul turiştilor pe întreg parcursul său;
- probleme în reorientarea potenţialului de marketing spre pieţele turistice, lipsa unei viziuni şi

strategii clare de atragere a fluxurilor turistice naţionale şi internaţionale;
- lipsa unui sistem atractiv de deservire a turiştilor (organizaţi şi individuali) la mai multe vinării

repartizate echilibrat în ţară;
- flexibilitatea redusă în agenda de lucru şi la formarea pachetelor turistice pentru diferite categorii

de vizitatori;
- subutilizarea potenţialului gospodăriilor producătoare de struguri;
- lipsa de proiecte în extinderea afacerilor vitivinicol în domeniul turistic;
- amenajarea teritoriului vinăriilor necesită îmbunătăţiri esenţiale;
- prestaţia personalului nu este de înaltă calificare pentru ghidaj specific;
- calitatea îndoielnică a serviciilor de alimentaţie;
- puţine activităţi de marketing turistic, nu există materiale promoţionale în limbi străine.
Conform Proiectului Strategiei de dezvoltare a turismului în perioada 2013-2020, una din propuneri

pentru soluţionarea acestor probleme şi disfuncţionalităţi este îmbunătăţirea managementului Programului
Naţional „Drumul Vinului”.

Republica Moldova prima tentativă de participare privind dezvoltarea turismului viti-vinicol a în
calitate de partener cu ţările Europei de Vest a avut loc în ianuarie 1996. Prin această colaborare s-a încercat
includerea Moldovei în programul ECOS-OUVERTURE prin Proiectul Rural-tur, care a avut ca scop
“Integrarea Moldovei în reţeaua turismului cultural în mediul rural al regiunilor viticole din Europa”.
ECOS-OUVERTURE este programul de cooperare interregională externă a Comisiei Europene. Acest
program favorizează cooperarea reciproc avantajoasă dintre regiunile şi oraşele Uniunii Europene şi
omoloagele lor din Europa Centrală, CSI şi ţările bazinului mediteranean.

Principalele obiectiv ale programului ECOS-OUVERTURE au fost:
 întărirea coeziunii economice şi sociale, încurajând participarea la cooperarea est-vest şi nord-sud a

regiunilor şi oraşelor ce provin din zonele cele mai puţin favorizate ale Uniunii Europene;
 susţinerea în procesul tranziţiei economice şi politice, a regiunilor şi oraşelor din Europa Centrală

şi de Est, a CSI şi a ţărilor mediteraniene;
 contribuirea la dezvoltarea regională şi la modernizarea colectivităţilor teritoriale din ansamblu

zonelor ce participă la Uniunea Europeană, în Europa Centrală, în CSI şi în ţările mediteraneene.
Pentru Republica Moldova proiectul a avut ca scop două obiective de bază:
1) Stabilirea unei coordonări efective între 7 raioane viticole situate în centrul republicii (în jurul

Chişinăului), Ialoveni, Criuleni, Străşeni, Hânceşti, Călăraşi, Nisporeni, Orhei în scopul de a valorifica “Ruta
vinului”, care ar atrage după sine dezvoltarea turismului viticol de calitate.

2) Pregătirea unui program de dezvoltare a turismului cultural în regiunile viticole ale Moldovei,
destinat pentru a servi drept bază unei cereri de finanţare comună globală.

Acest Proiect nu a avut succes, din cauza lipsei finanţării din partea Comisiei Europene şi prin regimul
de vize întreţinut cu ţările Europei de Vest.

Începând cu anul 2002 în luna octombrie se organizează „Festivalul Vinului”, anual, la iniţiativa
Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei Publice, Departamentului Agroindustrial “Moldova-Vin”, Agenţiei
Naţionale de Turism şi Centrului Expoziţional Internaţional „Moldexpo”, care are ca scop:

- stabilirea legăturii între sectorul turistic şi sectorul vitivinicol;
- promovarea pe plan internaţional a imaginii Republicii Moldova ca destinaţie turistică viti-vinicolă;
- găsirea noilor parteneri şi a noilor pieţe de desfacere pentru producţia vinicolă a Moldovei;
- atragerea turiştilor străini.
Obiectivele de bază ale sărbătorii „Ziua Naţională a Vinului” sunt:
- a înrădăcina sărbătoarea vinului într-o ţară, în care acest produs este un obiect de mândrie naţională,

iar istoria poporului se îmbina cu tradiţiile vinificaţiei;
- a pune baza tradiţiei de organizare anuală a sărbătorii vinului, care să ridice prestigiul producţiei

vinicole naţionale şi să stimuleze interesul populaţiei faţă de băuturile de înaltă calitate, contribuind astfel la
formarea unei culturi avansate a consumului de vin atrage în Moldova turişti din străinătate.

În anul 2003 în legătură cu sărbătorirea Zilei Naţionale a Vinului, a fost adoptată legea nr. 365-XV din
25.09.2003, privind stabilirea unui regim facilitar de vize, este prevăzut că în legătură cu sărbătorirea Zilei
Naţionale a Vinului, anual, pentru o perioadă de 15 zile (7 zile înainte şi 7 zile după data sărbătoririi), se
acordă un regim facilitar de vize pentru cetăţenii străini, eliberarea vizelor de intrare-ieşire în mod gratuit.
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În anul 2004 a fost adoptată Hotărâre de Guvern cu privire la aprobarea Programului Naţional în
domeniul turismului "Drumul Vinului în Moldova" (Hotărâre de Guvern  nr.554 din 24.05.2004 Monitorul
Oficial al Republicii Moldova nr. 88-90/700 din 04.06.2004) în  scopul dezvoltării şi promovării turismului
viti-vinicol ca una din formele prioritare ale turismului şi ca instrument de recunoaştere a Moldovei pe plan
internaţional [1].

Programul Naţional "Drumul Vinului în Moldova"  a avut drept scop impulsionarea dezvoltării
turismului vitivinicol şi integrarea acestuia în reţeaua internaţională a turismului vitivinicol. Ramura
vitivinicolă şi industria turistică contribuie la atragerea unui număr cât mai mare de consumatori ai producţiei
turistice vitivinicole, promovând adiţional toate facilităţile turistice existente în Moldova. Programul
"Drumul Vinului în Moldova"  include 7 trasee turistice.

Obiectivele Programului au fost:
 promovarea  pe plan internaţional Moldova ca destinaţie turistică viti-vinicolă;
 stabilirea legăturii între sectorul turistic şi viti-vinicol;
 oferirea vizitatorilor produse turistice de calitate;
 amplificarea  potenţialului economic şi valorifica potenţialului uman din mediul rural;
 îmbunătăţirea rentabilităţii întreprinderilor vinicole şi agenţilor economici ce practică activitatea de

turism;
 protejarea, conservarea, dezvoltarea patrimoniului naţional de valoare turistică şi a-l valorifica la

nivel competitiv;
 extinderea  procesului  de conştientizare a importanţei  dezvoltării turismului viti-vinicol.
În urma analizei efectuate putem menţiona că transformarea turismului viti-vinicol într-un important

domeniu de activitate a industriei turistice, este necesară adoptarea unor măsuri:
 restructurarea politicii de produs turistic;
 adoptarea unei strategii flexibile în politica de preţuri şi tarife;
 diversificarea canalelor de distribuţie şi promovarea unei politici promoţionale active.
Realizarea acestor măsuri vor duce la transformarea acestei forme de turism într-un important

domeniu de activitate a industriei turistice, având în vedere rolul pe care ăl poate avea atât în completarea
bugetului ţării prin intermediul turiştilor străini, cât şi prin satisfacerea necesităţilor turiştilor care ne
vizitează ţara. Totodată, se poate de menţionat că dezvoltarea turismului viti-vinicol este strâns legată de
dezvoltarea sectorului viti-vinicol, şi de aceea trebuie de luat în consideraţie şi dezvoltarea acestui sector.
Viticultura şi vinificaţia în Republica Moldova s-au afirmat ca ramuri economice şi strategice de o
importanţă majoră care aduce aport tot mai însemnat la dezvoltarea economiei naţionale.
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