
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1470/2001 cu privire la 

introducerea  contractului turistic, voucherului turistic şi a fişei de evidenţă 

statistică a circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii Moldova 

----------------------------------------------------------------- 

 

 În temeiul Legii nr. 352/2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea 

activității turistice în Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii 

Moldova, 2007, nr. 14-17, art. 40), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 1470/2001 cu privire la 

introducerea  contractului turistic, voucherului turistic şi a fişei de evidenţă 

statistică a circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii Moldova (Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr. 161, art. 1484) se modifică după cum 

urmează: 
 

1) denumirea hotărîrii va avea următorul cuprins:  

„cu privire la utilizarea  contractului turistic și a voucherului turistic”; 
 

2) în clauza de adoptare: 

textul „Legii turismului nr. 798-XIV din 11 februarie 2000 (Monitorul 

Oficial al  Republicii Moldova, 2000,  nr.54-56, art.357)” se substituie cu textul 

„Legii nr. 352/2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activității turistice în 

Republica Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2007, nr. 14-17, 

art. 40),”; 

textul „şi pentru ţinerea evidenţei circulaţiei turistice la punctele de trecere 

a frontierei de stat” se exclude; 
 

3) punctul 1 va avea următorul cuprins: 

„1. Se aprobă modelul contractului turistic, conform anexei nr. 1,  și 

modelul voucherului turistic, conform anexei nr. 2.”; 
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4) la punctul 2, cuvintele „posesor de licenţă de turism” se substituie cu 

cuvintele „turoperator sau agenție de turism”; 
 

5) punctul 3 se abrogă; 
 

6) la punctul 4: 

cuvintele „titulari ai licenței de turism” se substituie cu cuvintele 

 „– turoperatori sau agenții de turism – ”  

litera b) se abrogă; 

la litera c), cuvintele „Departamentului Dezvoltarea Turismului dări de 

seamă lunare privind utilizarea voucherelor turistice” se substituie cu cuvintele 

„Agenției pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței dări de seamă 

trimestriale privind utilizarea formularelor voucherelor turistice pînă la data de 

25 a lunii imediat următoare trimestrului de gestiune. Dările de seamă privind 

utilizarea formularelor voucherelor turistice se prezintă direct la sediul Agenției 

pentru Protecția Consumatorilor și Supravegherea Pieței sau prin poşta 

electronică (sub formă de document electronic cu semnătura electronică avansată 

calificată, prin intermediul mijloacelor electronice de comunicare)”; 
 

7) punctele 5, 6 și 7 se abrogă; 
 

8) anexa nr. 1: 

după cuvintele dintre paranteze „Agentul economic ce practică activitatea 

turistică, emitent al voucherului turistic” se completează cu textul „ , numărul de 

identificare de stat al persoanei juridice (IDNO)______________”; 
 

cuvintele „şi este titular al funcţiei de turism  nr. ____________________”  
                  (numărul şi data eliberării licenţei) 

se exclud; 

 

9) anexa nr. 2: 

la rubrica din rîndul de sus, în partea stîngă, cuvintele „numărul licenței” 

se substituie cu textul „numărul de identificare de stat al persoanei juridice 

(IDNO)”; 

la rubrica din rîndul de sus, în partea dreaptă, după cuvintele „numărul 

licenței” se completează cu textul „/IDNO”; 
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10) anexa nr. 3 se abrogă. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  

 

 

 

 



Nota informativă la proiectul hotărîrii Guvernului 
privind modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 1470/2001 

cu privire la introducerea contractului turistic, voucherului turistic şi a 
fişei de evidenţă statistică a circulaţiei turiştilor Ia frontiera Republicii Moldova

1. Denumirea autorului şi, după caz, a participanţilor la elaborarea proiectului
Prezentul proiect este elaborat de către Ministerul Economiei şi Infrastructurii.
2. Condiţiile ce au impus elaborarea proiectului de act normativ şi finalităţile 
urmărite

Temei pentru elaborarea şi promovarea proiectului respectiv servesc 
prevederile Legii nr. 352/2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii 
turistice în Republica Moldova, cu modificările ulterioare.

Scopul urmărit este de a aduce în concordanţă actele normative ale Guvernului 
ce reglementează modul de utilizare a contractului turistic şi a voucherului turistic cu 
amendamentele operate la Legea nr. 352/2006 cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova prin Legea nr. 109/2018.
3. Descrierea gradului de compatibilitate pentru proiectele care au ca scop
armonizarea legislaţiei naţionale cu legislaţia Uniunii Europene______________

Proiectul hotărîrii de Guvern nu conţine norme privind armonizarea legislaţiei 
naţionale cu legislaţia Uniunii Europene._____________________________________
4. Principalele prevederi ale proiectului şi evidenţierea elementelor noi________

Hotărîrea Guvernului nr. 1470/2001 se referă la 3 tipuri de documente: 
contractul touristic, voucherul touristic şi fişa de evidenţă statistică a 
circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii Moldova.

1) Contractul turistic şi voucherul touristic.
Utilizarea modelului contractului de servicii turistice şi a voucherului ca parte 

componentă a acestuia se efectuează conform Hotărîrii Guvernului nr. 1470/2001. 
Din anul 2009 pînă în anul 2018 elaborarea şi implementarea politicii statului în 
domeniul turismului se realizau de către Agenţia Turismului, organul central de 
specialitate în domeniul turismului, subordonat Guvernului.

în rezultatul reformei administraţiei publice centrale, atribuţiile Agenţiei 
Turismului au fost distribuite diferitor autorităţi:

- elaborarea politicii în domeniul turismului a fost trecută în sarcina Ministerului 
Economiei şi Infrastructurii;

- implementarea politicii statului privind promovarea turismului a fost trecută în
competenţa Agenţiei de Investiţii;__________________________________________



- efectuarea clasificării structurilor de primire turistică şi evidenţa patrimoniului 
turistic -  în competenţa Agenţiei Servicii Publice;

- controlul calităţii serviciilor turistice şi recepţionarea dărilor de seamă privind 
utilizarea formularelor voucherelor turistice -  în competenţa Agenţiei pentru 
Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei.

Astfel, art. (6), litera t) din Legea nr. 352/2006 cu privire la organizarea şi 
desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova, cu modificările ulterioare, 
stipulează că Ministerul Economiei şi Infrastructurii elaborează modelul contractului 
de servicii turistice şi modelul voucherului touristic şi le prezintă Guvernului spre 
aprobare.

In conformitate cu amendamentele operate prin Legea nr. 109/2018 pentru 
modificarea şi completarea Legii nr. 352/2006 cu privire Ia organizarea şi 
desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova, agenţii economici care 
practică activitate de turism în Republica Moldova sînt obligaţi să prezinte Agenţiei 
pentru Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei dări de seamă trimestriale 
privind utilizarea formularelor voucherelor turistice pînă la data de 25 a lunii imediat 
următoare trimestrului de gestiune (art. 102, alin. (2), litera b) din Legea 
nr. 352/2006).

Reieşind din prevederile Legii nr. 352/2006, Agenţia pentru Protecţia 
Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei (APCSP) se desemnează responsabilă de 
recepţia dărilor de seamă trimestriale privind utilizarea formularelor voucherelor 
turistice. Totodată, mecanismul de organizare a recepţiei dărilor de seamă urmează 
să fie elaborat şi aprobat de către APCSP.

A

In acelaşi timp, este de menţionat că, în contextul reformei cadrului juridic, prin 
Legea nr. 185/2017 a fost exclusă licenţierea turoperatorilor şi agenţiilor de turism. 
Din acest considerent, se propune excluderea din modelul contractului touristic şi 
modelul voucherului touristic a prevederilor ce ţin de licenţiere. Totodată, întru 
facilitarea verificării de către consumator (turist) a legalităţii activităţii agentului 
economic, se propune includerea în actele vizate a codului IDNP.

2) Fişa de evidenţă statistică a circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii 
Moldova,

La momentul aprobării Hotărîrii Guvernului nr. 1470/2001 utilizarea fişei de 
evidenţă era argumentată. Aceasta se completa de către fiecare persoană la trecerea 
frontierei de stat. Ulterior, întru fluidizarea traficului, dar şi în contextul liberalizării 
regimului de vize cu Uniunea Europeană, fişa a fost exclusă din instrumentele 
utilizate, fără a fi efectuate modificările de rigoare în Hotărîrea Guvernului nr. 
1470/2001.

De menţionat că, din anul 2015 a fost modificat mecanismul de evidenţă a 
vizitatorilor în punctele de trecere a frontierei de stat. Astfel, în baza Acordului de 
cooperare dintre Biroul Naţional de Statistică, Agenţia Turismului şi Departamentul



Poliţiei de Frontieră al Ministerului Afacerilor Interne cu privire la evaluarea şi 
monitorizarea fluxului de persoane care traversează frontiera de stat s-a decis 
includerea în uz statistic a doi noi indicatori, care se referă la noţiunea de vizitator, şi 
anume:

1) sosiri ale vizitatorilor străini - numărul de traversări ale frontierei de stat 
de către cetăţenii străini, înregistraţi la intrarea în Republica Moldova şi

2) plecări ale vizitatorilor moldoveni - numărul de traversări ale frontierei de 
stat de către cetăţenii Republicii Moldova, înregistraţi la ieşirea din ţară.

Drept temei l-au constituit Recomandările Internaţionale privind Statistica 
Turismului (IRTS -  2008) ale Organizaţiei Mondiale a Turismului (UNWTO) care 
recomandă utilizarea noţiunii de vizitator - persoană care se deplasează în orice loc, 
altul decît mediul uzual, pentru o perioadă mai mică de un an şi în alt scop decît 
angajarea la o întreprindere înregistrată în ţara sau în locul vizitat. Noţiunea de 
vizitator include noţiunile de excursionist-persoană, călătoria căreia se desfăşoară 
pe parcursul unei zile (sau vizitator de o zi) şi turist - persoană, călătoria căreia 
include cazare de cel puţin o noapte.

A

In contextul celor expuse, se propune exluderea Fiei de evidenţă statistică a 
circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii Moldova din Hotărîrea Guvernului nr. 
1470/2001.______________________________________________________________
5. Fundamentarea economico-financiară__________________________________

Ţinînd cont de faptul că modificările ce se operează în Hotărîrea Guvernului i 
1470/2001 nu necesită instituirea unor noi structuri sau achiziţionare de n 
echipamente şi tehnologii, implementarea proiectului de hotărîre în cauză nu neces 
surse financiare bugetare suplimentare.______________________________________
6. Modul de încorporare a actului în cadrul normativ în vigoare______________

Aprobarea modificărilor în Hotărîrea Guvernului nr. 1470/2001 va atrage după 
sine abrogarea Ordinului nr. 62/2002 al Agenţiei Naţionale a Turismului cu privire 
la aprobarea modului de aplicare a voucherului turistic (Monitorul Oficial al 
R.Moldova nr.46-48/118 din 04.04.2002) şi aprobarea, de către Agenţia pentru 
Protecţia Consumatorilor şi Supravegherea Pieţei a unui Regulament cu privire la 
recepţia dărilor de seamă trimestriale privind utilizarea formularelor voucherelor 
turistice.________________________________________________________________
7. Avizarea şi consultarea publică a proiectului_____________________________

în conformitate cu prevederile Regulamentului Guvernului aprobat prin 
Hotărîrea Guvernului nr. 610/2018, prezentul proiect a fost transmis Cancelariei de 
Stat care l-a înregistrat cu număr unic 14/MEI/2018.

Ulterior, urmare indicaţiei Cancelariei de Stat nr. 18-23-7316 din 13 septembrie 
2018, precum şi în conformitate cu prevederile art. 32 al Legii nr. 100/2017 privind 
actele normative şi art. 10 al Legii nr. 239/2008 privind transparenţa în procesul



decizional, proiectul a fost plasat pe pagina web a Ministerului Economiei şi 
Infrastructurii, rubrica Transparenţa/Anunţuri privind consultările publice 
(https://mei.gov.md/ro/ content/anunturi-de-proiecte-si-consultari-publice) şi pe site- 
ul particip.gov.md (https://particip.gov.md/proiectview.php?l=ro&idd=5755)._____
8. Constatările expertizei anticorupţie_____________________________________

Lipsa obiecţiilor şi propunerilor (raportul de expertiză anticorupţie se 
anexează).
9. Constatările expertizei de compatibilitate________________________________

Proiectul hotărîrii de Guvern nu conţine norme privind armonizarea legislaţiei 
naţionale cu legislaţia Uniunii Europene._____________________________________
10. Constatările expertizei juridice________________________________________

Informaţia referitoare la concluziile expertizei privind compatibilitatea 
proiectului de hotărîre cu alte acte normative în vigoare, precum şi respectarea 
normelor de tehnică legislativă este inclusă în Sinteza obiecţiilor şi propunerilor (se 
anexează).
11. Constatările altor expertize___________________________________________

Proiectul nu conţine nici un aspect nou ce vizează reglementarea activităţii de 
întreprinzător, respectiv, nu este necesară elaborarea Analizei Impactului de 
Reglementare (AIR). ___________________

Ministru Chirii GABURICI

https://mei.gov.md/ro/
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