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Atracții turistice



3,8 mln vizitatori străini!    Pe unde intră în țară?



4

Zona turistică a raionului Anenii Noi
Principii de delimitare :

• Amplasarea în jurul 

polilor de creştere 

economică

• Omogenitatea obiectelor 

turistice

• Distanţă de la frontieră

• a zonelor turistice



Top 10 țări furnizoare de turiști pentru unitățile de cazare

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

..Franta

..Polonia

..Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord

..SUA

..Germania

..Turcia

..Italia

..Federatia Rusa

..Ucraina

..Romania

0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

..Franta

..Regatul Unit al Marii Britanii

..Italia

..Germania

..Polonia

..SUA

..Turcia

..Federatia Rusa

..Ucraina

..Romania

Turiști  deserviți de agenții de turism



Vacante, recreere si 
odihna

65%

Afaceri si motive 
profesionale

27%

Alte 
scopuri

8%

Motivația călătoriilor în Republica Moldova
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Numarul turistilor si excursionistilor participanti la turismul 
intern



Evoluția prețurilor în turism
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Servicii de piață prestate populației Servicii de transport terestru de calatori

Servicii de transport aerian de calatori

Servicii de cazare

Servicii de alimentatie publica

Servicii ale agentiilor de turism, tur-operatorilor si
alte servicii de rezervare

Servicii de creatie, artistice si recreative

Servicii pentru activitati sportive, recreative si
distractive

alte



Locații turistice

• Puncte turistice

• Zone turistice

• Stațiuni turistice



Asocierea locațiilor turistice

Traseu turistic

Destinație turistică



Stațiune turistică



De ce e necesară asocierea eforturilor 
antreprenorilor în mediul rural?

• Mai puține eforturi investiționale pentru un rezultat mai bun

• Permite diversificarea ofertei turistice locale

• Sporirea numărului de zile petrecute într-o destinație turistică

• Asocierea (clusterizarea) permite atragerea unor finanțări din 
exteriorul destinației prin proiecte (fonduri, granturi).



De ce în Anenii Noi?

Clusterele turistice pot juca un rol important în:

• activizarea comunităților locale 

• transformarea localităților în destinații 
turistice;

• creșterea competitivității acestora pe piața 
turismului.



Planul de Dezvoltare a 
Destinației turistice

Pasul 5 Îmbunătăţirea 

infrastructurii turistice 

Pasul 4 Promovarea 

destinaţiei turistice

6. Clasificarea unităţilor turistice

Pasul 3 Dezvoltarea 

capacităţilor umane

5. Realizarea evenimentelor 

culturale cu impact naţional 

5. Modernizarea şi amenajarea 

spaţiilor de deservire a turiştilor

Pasul 2 Evaluarea 

potenţialului turistic 

4. Crearea competenţelor de 

marketing turistic

4. Organizarea târgurilor, 

forumurilor investiţionale şi 

expoziţiile anuale 

4. Crearea agropensiunilor în 

gospodăriile ţărăneşti

Pasul 1 Dezvoltarea 

capacităţilor 

instituţionale

3. Instruirea personalului , 

muzeelor pentru gestionarea 

bazei de date 

3. Dezvoltarea capacităţilor 

angajaţilor CIT în turism 

3. Susţinerea unui ciclu de 

emisiuni radio/tv, articole în 

presa scrisă Publicarea 

Ghidiului turistic al raionului

3. Elaborarea studiilor de 

fezabilitate, planurilor de afaceri, 

PUG şi a proiectelor investionale 

pentru locaţii turistice 

2. Elaborarea şi aprobarea 

Strategiei de Dezvoltare a 

Turismului

2. Crearea bazei de date în 

turism

2. Organizarea cursurilor de 

instruire ale persoanelor 

cointeresate în turism

2. Crearea hărții turistice și 

reţelei de panouri 

informaţionale /orientare 

turistică 

2. Amenajarea atracţiilor turistice 

şi muzeelor din zonă/raion

1. Amenajarea şi dotarea 

Centrului de informare a 

turiștilor 

1. Chestionarea tuturor 

localităţilor privind atracțiile de 

turism

1. Efectuarea vizitelor de studiu 

în zone turistice recunoscute

1. Crearea pagini web a 

destinației 

1. Amenajarea şi promovarea 

traseelor turistice locale/raionale 



Elaborare trasee în zone turistice



Elaborare de hărți turistice



Harta turistică Popeasca



Indicatoare stradale



Indicatoare rutiere



Indicătoare de traseu



Informație despre localitatea turistică



Informare pe traseu



Amenajare accese spre atracții 
ecoturistice



Echipamente acces turistic



Muzee = Centre de informare 
turistică



Standuri muzeale



Centre vizite turistice



Ghizi și însoțitori



#

Criterii pentru Birouri de informare a turiștilor
1 Amplasarea şi semnalizarea

1.1 Sediul Centru/Biroului situat în centrul localităţii, pe stradă cu circulaţie intensă, în apropierea obiectivelor de interes turistic, în clădire cu acces facil pentru turişti.

1.2 Semnalizarea Centru/Biroului este realizată prin utilizarea simbolului ”i” scris cu albastru pe fond alb de dimensiuni stabilite, amplasat la intrare, este marcat cu 

numele complet al Centru/Biroului

1.3 Semnalizarea Centru/Biroului se face cu simbolul corespunzător în hărţi turistice şi planuri ale localităţilor şi desitinaţiilor turistice;

1.4 Drumul spre Centru/Birou este semnalizat corespunzător prin panouri, indicatoare şi alte suporturi, cu utilizarea simbolului reprezentativ;

1.5 Biroul de informare turistică dispune de locuri de parcare gratuită pentru autoturisme şi autocare în faţa sau în imediata apropriere la o distanţă de maxim 500 m;

1.6 C/BIT este amplasat pe traseul mijloacelor de transport în comun sau apropierea acestora.

2 Dotări administrative şi tehnice minime

2.1 Existenţa unui spaţiu de primire a turiştilor;

2.2 Mijloace de telecomunicaţie: telefon şi fax;

2.3 Calculator şi Copiator;

2.4 Acces la internet, bază de date proprii on-line conectată la reţeaua comună a C/BIT;

2.5 Instalaţii, echipamente şi dotări pentru asigurarea condiţiilor de siguranţă la foc şi antiefracţie;

2.6 Grup sanitar;

2.7 Mobilier necesar, alte dotări pentru buna funcţionare şi protecţia muncii angajaţilor;

2.8 Spaţiul asigură accesul facil pentru turişti;

2.9 Spaţiu de expunere a materialelor informative: vitrine, panouri, etc.

2.10 Stand pentru produsele de artizanat cu specific local, mostre de floră / fauna, gastronomia locală, precum şi alte elemente de atracţie turistică cu specific local şi 

regional.

3 Personalul şi programul de funcţionare

3.1 Conducătorul este angajat cu contract de muncă permanent.

3.2 Cel puţin 1 angajat calificat, cunoscător de limbă engleză.

3.3 Programul de funcţionare este: de 5 zile/săpt, între orele 900 şi 1700

La intrare este afişat programul de lucru în limba engleză şi naţională, precum şi numele responsabilului.

4. Servicii gratuite

Info în următoarele domenii: cultură şi istorie, atractii turistice, sport şi agrement, cazare şi facilităţi de catering, acţiuni culturale şi sportive, tratament, conexiune de 

transport.

5. Servicii comerciale

5.1 Proprii: elaborare/distribuţie harti, elaborare/distribuţie ghiduri de călătorie, publicatii despre zona, regiune, Moldova; serviciile de ghid, producere/distribuţie

suvenire locale, comercializare articole mestesuguri, comercializare produse locale (alimentare, nealimentare), asigurare alimentatie traditionala (în sistem

catering).

5.2 De regulă: bronare diverse modalităţile de cazare, serviciile de ghid naţional, servicii de fax, copiator, scan, vânzarea de bilete în avans, vinzare bilete evenimente

culturale şi sportive, acces internet, Centru/Birou de schimb valutar.



Exemple în Moldova



Clusterul „Armonia Nordului”

Clusterul cuprinde localități din raioanele Soroca, Ocnița (în perspectivă – Edineț, Drochia și 
Briceni). Gestionarea activităților clusterului se efectuează de AO „SORAGROINFORM”

• AO SORAGROINFORM

• AO „BARE-ROM”

• CCPA OO „Nectar-TV”

• AO a Romilor, Ocnița

• „Nagorneac Alexei” ÎI

• Deținător de patentă

• Deținător de patentă

• „Baran Ion” GȚ

• „Zubatîi Mihail” GȚ

• „Pădure Corneliu” GȚ

• „Ziarul Nostru”

• „Caraman Mihaela” ÎI

• Muzeul „Cetatea Veche”

• „ALITA” SRL



Clusterul „Drumul Recifelor”

Este localizat în zona mun. Bălți – raionul Edineț. Sediul clusterului se află în 
clădirea Muzeului Ținutului din or. Edineț. 

Cadrul natural formează principala atracție turistică din zonă, în mod special 
recifele coraligene, care se găsesc doar în această zonă a țării.

Membrii clusterului:

• Muzeul Ținutului din or. Edineț

• AO Centrul Inițiativelor Private

(CIP) din Bălți

• Mănăstirea Zăbriceni

• Hotelul „Bomond” *** (Edineț)

• Restaurantul „Arina” (Edineț)



Clusterul Vilador

Include localitățile din împrejurimile Movilei Măgura (Pietrosu, Bocani, Doltu 
etc. din raionul Fălești), Valea râului Cula (Măgurele, Bogheni, Sinești, 
Năpădeni ș.a. din raionul Ungheni), Cucioaia, Ghiliceni ș.a. (raionul 
Telenești) și Bursuceni, Coșcodeni, Chișcăreni, Tăura Veche și Nouă etc. 
(raionul Sângerei). Centrul de Informare Turistică al clusterului are sediul 
în blocul administrativ al fermei de caprine (Prisvio SRL, s. Slobozia-
Măgura, com. Bursuceni, Sângerei).

Membrii clusterului:

• 1. „Prisvio” SRL, 

• 2. AO „Centrul Inițiativelor Private”, 

• 3. Anghelina Carțân, 

• 4. Natalia Tamazlâcaru



Clusterul „Lunca Prutului de Jos”
Se află în zona de sud a Republicii Moldova: or. Cahul, s. Giurgiulești, s. 

Slobozia Mare, s. Văleni, s. Pelinei, s. Găvănoasa, s. Cotihana. Sediul 
clusterului este amplasat în Muzeul Pâinii din Văleni. 

• Membrii clusterului:

• Responsabil: AO „Fortuna”/Muzeul Pâinii, s. Văleni

• Muzeul de Istorie și Etnografie, Primăria Slobozia Mare

• Complexul Etnocultural „Văleni”

• Rezervația Naturală „Prutul de Jos”,

s. Slobozia Mare

• AO „Centrul Regional de Dezvoltare

Socioeconomică”, or. Cahul

• Fundația Comunitară de Dezvoltare 

Durabilă, or. Cahul

• Sanatoriul „Nufărul Alb”



Mulţumesc pentru atenţie!

viorelmiron7@yahoo.com
079583345


