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Nota informativă 

la proiectul hotărîrii Guvernului 

privind aprobarea modificărilor şi completărilor  

ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 19 mai 2014  

cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului „Turism 2020” şi 

a Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2014 – 2016 

 

1. Necesitatea și temeiul elaborării proiectului 

 

Proiectul hotărîrii de Guvern vizat este elaborat de către Agenția Turismului, 

de comun acord cu principalii actori din domeniu, în scopul implementării 

prevederilor Strategiei de dezvoltare a turismului „Turism 2020” şi a Planului de 

acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2014 – 2016, aprobată prin Hotărîrea 

Guvernului nr. 338 din 19 mai 2014 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2014, nr. 127-133,  art. 370). Astfel, capitolul VII stipulează că implementarea 

prevederilor Strategiei se va realiza în 3 etape: anii 2014 – 2016, 2017 – 2018 și 

2019 – 2020. Pct. 94 indică, cităm: ”Pentru fiecare etapă de implementare va fi 

elaborat cîte un plan de acţiuni, aprobat prin hotărîre de Guvern”. 

  

2. Principalele prevederi ale proiectului 

Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020” reprezintă principalul 

document de planificare strategică a politicii de dezvoltare a turismului. Acest 

document defineşte principalele instrumente și mecanisme de realizare a 

obiectivului general strategic, care constă în „Impulsionarea activităţii turistice în 

Republica Moldova prin dezvoltarea turismului intern şi receptor”. 

Modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 338 

din 19 mai 2014 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului 

„Turism 2020” propun acțiunile pentru etapa a doua de implementare și vor 

contribui la asigurarea continuității politicii de dezvoltare a turismului. Etapa a 

doua va fi orientată preponderent spre dezvoltarea turismului intern şi receptor, ce 

urmează să cunoască o impulsionare în urma aprobării actelor legislative şi 

normative din domeniu, amenajării destinaţiilor turistice şi controlului calităţii 

serviciilor turistice. 

Proiectul prevede modificarea şi completarea Strategiei de dezvoltare a 

turismului „Turism 2020” şi  un nou Plan de acţiuni pentru implementarea acesteia 

în anii 2017 – 2018, unde activităţile de bază vor fi orientate preponderent spre 

dezvoltarea turismului, pentru ca acest domeniu să devină unul competitiv şi 

dezvoltat echilibrat.   

 

3. Fundamentarea economico – financiară 

Aprobarea și implementarea proiectului hotărîrii Guvernului privind 

aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 

338 din 19 mai 2014 cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului 

„Turism 2020” se va realiza din contul și în limita bugetului de stat, expus în 
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Cadrul Bugetar pe Termen Mediu pentru anii 2017 – 2019, precum şi din alte surse 

în conformitate cu legislaţia în vigoare. 

 

4. Participanții la elaborarea proiectului  

 Proiectul hotărîrii Guvernului privind aprobarea modificărilor şi 

completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 19 mai 2014 cu 

privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare a turismului „Turism 2020” şi a 

Planului de acţiuni pentru implementarea acesteia în anii 2014 – 2016  a fost 

elaborat de către Agenția Turismului cu suportul autorităților publice centrale, 

Consiliului Consultativ pentru Turism de pe lîngă Agenția Turismului şi 

asociațiilor de branșă.   

 

5. Transparența în elaborarea proiectului 

 

Întru asigurarea transparenței, proiectul hotărîrii  de Guvern a fost supus 

consultărilor publice, conform legislației în vigoare: plasat pe pagina web a 

Agenției Turismului, discutat în cadrul întrunirilor cu autoritățile interesate și 

societatea civilă, remis autorităților publice spre consultare.  

Au fost organizate 2 şedinţe, cu Consiliul Consultativ pentru Turism de pe 

lîngă Agenția Turismului şi autoritățile publice centrale. 

În procesul de  consultare a documentelor vizate au luat parte reprezentanţi ai 

autorităților administrației publice centrale, ai asociațiilor de branșă, ai mediului 

academic, etc. Majoritatea obiecțiilor și propunerilor constructive au fost luate în 

considerație la perfectarea proiectului înaintat spre examinare. 
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