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COUNTRY BRAND  - Elaboration / Launch / Maintenance/ Capitalization  

TOURISM – Ambassador of Country Brand to ATTRACT / POSITION / EXPORT 

INVESTMENTS 

• STRATEGIC Sectors
• SMART  - Productive capital
• SPILLOVERS Technologies
• EXPORT oriented growth model 

EXPORTS 

• COMPETITIVE  
• DIVERSIFICATION 
• REVENUE GENERATING  



Sectorial 
beneficiaries and 
partners

Public authorities

Commercial –economic 
offices Comercial-Birouri

economice

Development 
partners 

National - International media

Honorary consuls 
Consuli onorifici

Local media 



▪ Lonely Planet’s 2013 “Traveler's Choice” survey voted Moldova
#2 in the “Off the Beaten Path” category

▪ National Geographic 2017 includes Moldova as one of 10 Places
That Deserve More Travelers

▪ In 2016 an increase of 20% in the number of accommodation
bookings

▪ Rural pensions registered 3 times more visitors compared to
2016

▪ Number of wineries offering touristic services has doubled

▪ Number of visitors of wine destinations has increased by 20%

Gastronomic 
tourism

Wine tourism

Rural 
tourism



Reglemetarea domeniuliu turismului

STRATEGIA - de dezvoltare a turismului „Turism 2020”.

LEGEA - cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în
Republica Moldova nr. 352-XVI din 24.11.2006.

Hotarirea de Guvern 643 - cu privire la aprobarea Normelor
metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică
cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei.

Hotarirea de Guvern 1470 - cu privire la introducerea contractului
turistic, voucherului turistic şi a fişei de evidenţă statistică a circulaţiei
turiştilor la frontiera Republicii Moldova



Strategia Turism 2020  

„Impulsionarea activităţii turistice 
în Republica Moldova 

prin dezvoltarea turismului

intern şi receptor”



CARTEA ALBA



INSTRUMENTE  de facilitare
1. Excluderea licenței pentru turoperatori și agenții de turism; 2018

2. Excluderea obligativității clasificării unităților de cazare 
turistică; 2018

3. Scutirea de taxa TVA a pachetelor de servicii turistice; (art.103. CF.)

4. Reducerea de la 20% la 10% a  TVA pentru structurile HORECA;
2018

(la serviciile de cazare, indiferent de categoria de confort în hotel, hotel-apartament, motel, vilă turistică, bungalou, pensiune turistică, pensiune 
agroturistică, camping, sat de vacanță sau tabără de vacanță - pentru serviciile din restaurante, hoteluri, cafenele, catering)

5. Construcția / modernizarea pensiunilor agroturistice HG 455 2017

6. Crearea / extinderea unităților meșteșugărești HG 455 2017

pasibili de subvenţionare- regulament privind condiţiile, ordinea şi procedura de acordare a mijloacelor Fondului Naţional de Dezvoltare a Agriculturii şi
Mediului Rural

7. Folosirea terenurilor cu destinaţie agricolă în activități de turism rural 
agroturism, fără a fi necesar schimbarea destinației terenurilor.
Proprietarii de terenuri agricole care practică o activitate agricolă de cel puțin 5 ani - a schimba destinația terenului - art. 38 Codul Funciar decembrie 2017



Conferința Globala a Turismului Vitivinicol, ediția III, 
sub egida OMT



EXPOZȚII  de  SPECIALITATE



Evenimente Cultural-Turistice



Agenția Turismului a RM, în parteneriat cu asociațiile sectoriale şi beneficiind de 
asistența și expertiza tehnică locală și internațională oferită prin proiectul -

USAID CEED, a elaborat marca turistică națională „Pomul vieții”.
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