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Nr. 154  din 25 august  2020 

Către: 

Ministerul Economiei și Infrastructurii 

 

Copia: Cancelaria de Stat  

 

Aviz 

la proiectul Hotărârii Guvernului pentru aprobarea  

Programului Național de Dezvoltare a Turismului ”Turism 2025”  

(număr unic 610/MEI/2020) 

 

1. Considerații generale 

Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) a examinat proiectul Hotărârii 

Guvernului pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Turismului ”Turism 

2025”.  

CALM a analizat prevederile proiectului HG în cauză prin prisma respectării 

principiilor de organizare, funcționare și a intereselor autorităților administrației publice 

locale (APL). 

Prin proiectul Hotărârii Guvernului se aprobă Programul Național de Dezvoltare a 

Turismului ”Turism 2025” și Planul de acțiuni pentru implementarea în anii 2021 – 2025 

a Programului Național de Dezvoltare a Turismului „Turism 2025”. 

 

2. Legislația aplicabilă 

❖ Carta Europeană a Autonomiei Locale din 15.10.1985, publicată în ediția oficială 

"Tratate internaționale", 1999, volumul 14, pag.14 

❖ Constituția Republicii Moldova, adoptată la 29 iulie 1994; 

❖ Legea privind descentralizarea administrativă, nr. 435 din 28.12.2006; 

❖ Legea privind administrația publică locală, nr. 436 din 28.12.2006; 

 

3. Constatări/obiecții 

În urma analizei proiectului HG, CALM a remarcat următoarele: 

Potrivit pct.14 din Programul Național de Dezvoltare a Turismului ”Turism 2025” (în 

continuare – PNDT ”Turism 2025”) care se referă la managementul industriei turismului, 

autoritățile administrației publice locale de nivelul I și II (APL) de asemenea dispun de 

atribuții legale și alocă unele bugete pentru dezvoltarea turismului în localitățile respective. 

Totodată, la nivel național nu este cunoscut volumul resurselor financiare alocate de către 

APL pentru dezvoltarea turismului. 

În Nota informativă la proiectul hotărîrii Guvernului pentru aprobarea Programului 

Național de Dezvoltare a Turismului ”Turism 2025”, la capitolul Fundamentarea 

economico-financiară este prevăzut, că conform calculelor estimative, pentru 
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implementarea Planului de acţiuni al Programului vor fi necesare resurse financiare în 

valoare de 438,9 mln lei: din bugetul de stat se preconizează a fi alocate 323 mln lei, 

necesarul de asistență externă fiind estimat la cca 116 mln lei (pct. 73 din PNDT ”Turism 

2025”). 

În pct.65 din PNDT ”Turism 2025” sunt stabilite 3 Obiective specifice pentru 

realizarea Programului: 

- Obiectivul specific nr.1. Creșterea importanței și contribuției turismului în 

economia națională. 

- Obiectivul specific nr.2. Creșterea valorii adăugate din serviciile de turism 

receptor și intern. 

- Obiectivul specific nr.3. Extinderea beneficiilor dezvoltării turismului către 

comunitățile regionale și locale și dezvoltarea unui turism sustenabil (durabil). 

Pentru realizarea Obiectivelor specifice sunt stabilite mai multe măsuri și acțiuni. În 

vederea realizării Obiectivelor specifice nr.2 și nr.3, autoritățile administrației publice 

locale, GAL-urile și Congresul Autorităților Locale din Moldova (CALM) sunt parteneri 

ai autorităților administrației publice centrale și altor responsabili pentru implementarea 

măsurilor și acțiunilor stabilite. 

 

Primăria mun.Chișinău a venit cu mai multe propuneri de completare a Planului de 

acțiuni pentru implementarea în anii 2021 – 2025 a PNDT ”Turism 2025”: 

- Elaborarea cadrului normativ privind indicatoarele turistice; 

- Perfecționarea cadrului normativ privind delimitarea atribuțiilor tur-operatorilor 

și a agențiilor de turism; 

- Perfecționarea cadrului normativ privind protecția consumatorilor de servicii 

turistice; 

- Colaborarea cu diaspora pentru promovarea imaginii țării și atragerea turiștilor 

străini. 

 

Congresul Autorităților Locale din Moldova consideră că proiectul Hotărârii 

Guvernului pentru aprobarea Programului Național de Dezvoltare a Turismului 

”Turism 2025” poate fi propus pentru aprobare. 

Cu respect, 

 

Viorel FURDUI 

Director Executiv al CALM 

  

Exec: C. Scorțescu,  

expert CALM 

tel. (022) 22 35 09 

 


