
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

GUVERNUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

H O T Ă R Î R E  nr._______   
 

din ____________________________________ 

Chișinău 
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Cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru ratificarea 

Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizația Mondială 

a Turismului (UNWTO) cu privire la organizarea celei de-a treia 

Conferințe Globale privind Turismul Vinicol a UNWTO, 

semnat la Madrid la 20 aprilie 2018 

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

 

Guvernul  HOTĂRĂŞTE: 

 

Se aprobă şi se prezintă Parlamentului spre examinare proiectul de lege 

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia 

Mondială a Turismului (UNWTO) cu privire la organizarea celei de-a treia 

Conferinţe Globale privind Turismul Vinicol a UNWTO, semnat la Madrid la  

20 aprilie 2018. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  

 

 

Ministrul finanţelor     Octavian Armaşu 
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Proiect    

PARLAMENTUL REPUBLICII MOLDOVA 
 

 

LEGE  

pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi 

Organizaţia Mondială a Turismului (UNWTO) cu privire la organizarea 

celei de-a treia Conferinţe Globale privind Turismul Vinicol a UNWTO  

 

Parlamentul adoptă prezenta lege organică.  

 

Art. 1. – Se ratifică Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi 

Organizaţia Mondială a Turismului (UNWTO) cu privire la organizarea celei  

de-a treia Conferinţe Globale privind Turismul Vinicol a UNWTO, semnat la 

Madrid 20 la aprilie 2018. 

Art. 2. – Guvernul va întreprinde măsurile necesare pentru realizarea 

prevederilor acordului menţionat. 

Art. 3. – Ministerul Afacerilor Externe şi Integrării Europene va notifica 

Secretariatului Organizaţiei Mondiale a Turismului (UNWTO) ratificarea 

acordului nominalizat. 

 

Preşedintele Parlamentului      



NOTA INFORMATIVĂ
cu privire la ratificarea

Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova 
şi Organizaţia Mondială a Turismului (UNWTO) 

cu privire la organizarea celei de-a treia Conferinţe 
Globale privind Turismul Vinicol a UNWTO

A. Descrierea tratatului. La 20 aprilie curent, la Madrid a fost semnat Acordul dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Mondială a Turismului pe lîngă ONU (UNWTO) cu 

privire la organizarea celei de-a treia Conferinţe Globale privind Turismul Vinicol a UNWTO, care 

are drept scop stabilirea condiţiilor necesare pentru organizarea celei de-a treia Conferinţe Globale 

privind Turismul Vinicol a UNWTO, în perioada 6-7 septembrie 2018.

Acordul este compus din 2 capitole şi o Anexă, după cum urmează:

I - Privilegii, imunităţi şi facilităţi;

II - Condiţiile pentru organizarea Conferinţei;

Anexa I. Facilităţile şi servicii oferite pentru organizarea celei de-a treia Conferinţe 

Globale privind Turismul Vinicol;

în Anexa I sunt descrise facilităţile şi serviciile ce urmează a fi oferite de către Guvernul 

Republicii Moldova, precum:

I. încăperi şi echipament;

II. Personal local responsabil pentru UNWTO;
III. Serviciile pentru a fi furnizate participanţilor şi personalului UNWTO;

IV. Alte servicii.

Totodată, în această Anexă sunt prevăzute serviciile ce urmează a fi oferite de către 

Organizaţia Mondială a Turismului, după cum urmează;

I. Participarea la Conferinţă;

II. Logistica privind reuniunea;

III. Agenda şi dezbateri;

IV. Documente.

B. Analiza de impact.
Informaţii generale. Turismul este unul dintre cele mai importante şi dinamice sectoare 

economice din lume, cuprinzînd un număr tot mai mare de noi destinaţii. Aceste dinamici au 

transformat turismul într-un factor cheie pentru progresul socio-economic.

Republica Moldova dispune de un bogat potenţial necesar pentru a-şi dezvolta un sector 

turistic viabil, care ar putea genera venituri, posibilităţi de încadrare în cîmpul muncii, precum şi 

alte beneficii economice şi sociale. Turismul vinicol este la o fază incipientă, dar sigur de 

dezvoltare. Actualmente, circa 20 vinării din ţară prestează servicii turistice vizitatorilor străini. 

Anual acest sector al turismului îşi diversifică produsele. în vinarii sunt organizate evenimente 

culturale, ateliere de gătit, în vie de cules struguri de către turişti, de producere a vinului



personalizat pentru turişti, etc. Colaborarea cu Organizaţia Mondială a Turismului, în vederea 

organizării celei de-a treia Conferinţe Globale privind Turismul Vinicol a UNWTO, în perioada 6- 

7 septembrie 2018, va contribui şi mai mult la promovarea imaginii ţării pe plan internaţional, ca 

destinaţie turistică vinicolă globală.

Prezentul Acord este element important pentru dezvoltarea relaţiilor dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Organizaţia Mondială a Turismului, prin realizarea acestor acţiuni comune 

în vederea organizării la Chişinău a celei de-a treia Conferinţe Globale privind Turismul Vinicol a 

UNWTO, în perioada 6-7 septembrie 2018.

Republica Moldova a organizat şi găzduit cea de-a 61 Reuniune a Comisiei Regionale 

UNWTO pentru Europa, care s-a desfăşurat în 5-7 iunie 2017. Aceasta a avut o rezonanţă 

importantă în toate ţările participante şi a contribuit la promovarea ţării noastre în calitate de 

destinaţie turistică atrăgătoare.

Participanţii la Reuniune au vizitat unele obiective turistice din Republica Moldova şi au 

rămas impresionaţi de potenţialul turistic şi de ospitalitatea ţării noastre. în special, au fost 

remarcate galeriile vinicole subterane vizitate: Cricova, Mileştii Mici, Brăneşti.

Africa de Sud şi Spania de asemenea şi-au exprimat interesul de a găzdui acest eveniment, 

pentru anul 2018, dar a fost aleasă în final Republica Moldova. Motivul deciziei a constat în faptul 

că Moldova reprezintă o destinaţie turistică încă nedescoperită pe deplin, care urmează a fi 

susţinută de OMT. De asemenea. Republica Moldova are prioritate fiind prima ţară care a fost 

inclusă în listă, la propunerea fostului Secretar General al Organizaţiei Mondiale a Turismului. 

Domnul Taleb Rifai, care a remarcat buna organizare a Reuniunii Comisiei Regionale UNWTO 

pentru Europa, care s-a desfăşurat în 5-7 iunie 2017 la Chişinău.

în cadrul conferinţei se vor organiza acţiuni dc promovare a turismului vitivinicol: noutăţi ale 

domeniului, workshop-uri, vizitarea obiectivelor turistice, schimb de experienţă, etc. La lucrările 

Conferinţei va participa mass-media de specialitate, care va reflecta subiectele discutate şi va 

difuza informaţia în toate părţile lumii. Organizarea şi găzduirea Conferinţei în Republica 

Moldova sub egida Organizaţiei Mondiale a Turismului, care implică participarea reprezentanţilor 

din toate ţările vitivinicole din lume, ar putea contribui substanţial la promovarea imaginii ţării 

noastre ca destinaţie turistică şi a o plasa în topul destinaţiilor turistice mondiale.

Aspectul politic, cultural şi social. Prevederile Acordului dintre Guvernul Republicii 

Moldova şi Organizaţia Mondiala a Turismului pe lîngă ONU (UNWTO) pentru găzduirea celei 

de-a treia Conferinţe Globale privind Turismul Vinicol a UNWTO nu contravin politicii interne şi 

externe promovate de Republica Moldova.

Acordul menţionat va contribui la promovarea relaţiilor între Republica Moldova şi 

Organizaţia Mondiala a Turismului, precum şi la dinamizarea relaţiilor de colaborare între 

reprezentanţii ţărilor participante la eveniment. în acest context, conştientizăm importanţa 

turismului pentru dezvoltarea relaţiilor culturale, precum şi o mai bună înţelegere a culturii şi



patrimoniului natural al Republicii Moldova de către participanţii la acest eveniment.

Aspectul economic şi de mediu. Prevederile Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova 

şi Organizaţia Mondiala a Turismului pe lîngă ONU (UNWTO) pentru găzduirea a celei de-a treia 

Conferinţe Globale privind Turismul Vinicol a UNWTO au importanţa majoră pentru economia 

Republicii Moldova. Acordul va avea un efect pozitiv asupra economiei, poziţionând ţara noastră 

în topul distinaţiilor turistice, inclusiv vitivinicole mondiale, va majora fluxul de turişti străini, va 

crea condiţii excelente de atragere a investiţiilor străine în industrie, va crea o imagine nouă şi 

atractivă a ţării.

Aspectul normativ. Prezentul Acord nu contravine Constituţiei Republicii Moldova şi nici 

angajamentelor Republicii Moldova ce decurg din tratatele internaţionale la care este parte.

Acordul corespunde prevederilor Legii nr. 595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele 

internaţionale ale Republicii Moldova, precum şi prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 422 din 

17.07.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare 

a tratatelor internaţionale. Acest Acord nu condiţionează modificarea, ajustarea cadrului normativ 

existent sau adoptarea unor noi acte legislative sau normative.

Aspectul instituţional şi organizatoric. Acordul dintre Guvernul Republicii Moldova şi 

Organizaţia Mondiala a Turismului pe lîngă ONU (UNWTO) pentru găzduirea a celei de-a treia 

Conferinţe Globale privind Turismul Vinicol a UNWTO, stabileşte mecanismul de cooperare între 

instituţii, astfel determinând expres şi exhaustiv sarcinile responsabilităţile fiecărei instituţii in 

vederea organizării evenimentului dat. Acordul dat nu presupune înfiinţarea unor structuri noi şi 

modificarea legislaţiei în vigoare.

Aspectul financiar. Acţiunile descrise în Acord vor fi realizate în limita resurselor financiare 

bugetare planificate pentru anul bugetar 2018, de către autorităţile implicate în organizarea 

evenimentului. Este de menţionat că specificarea exactă a cheltuielilor este prematură, fiindcă 

depinde de numărul participanţilor din străinătate care vor confirma prezenţa, dar şi de aportul de 

sponsorizare din partea sectorului privat naţional (vinării, companii de transport).

Aspectul temporar. Acest Acord va intra în vigoare din data la care Secretarul General al 

OMT va recepţiona notificarea din partea Republicii Moldova privind îndeplinirea procedurilor 

interne necesare.

C. Mandatul pentru negocieri. în cadrul consultărilor purtate de Agenţia Turismului (la 

momentul actual reorganizată) care au avut loc prin schimb de scrisori, a fost definitivat textul 

proiectului Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova şi Organizaţia Mondială a Turismului 

pe lîngă ONU (UNWTO) pentru găzduirea a celei de-a treia Conferinţe Globale privind Turismul 

Vinicol a UNWTO.
D, Procedura negocierilor. Acordul dat a fost propus de Organizaţia Mondială a Turismului, 

fiind modificat în mai multe rînduri de către ambele părţi. Acesta a fost semnat în două exemplare.



ambele în limba engleză, textele fiind egal autentice. Acordul menţionat a fost semnat la 20 aprilie 

2018, la Madrid, pentru Republica Moldova a semnat Ambasadorul Republicii Moldova în Regatul 

Spaniei, doamna Violeta Agrici, iar pentru Organizaţia Mondială a Turismului a semnat Secretarul 

General al acesteia, domnul Zurab Pololikashvili.

Prezentul tratat, necesită a fi ratificat de către Parlamentul Republicii Moldova deoarece acesta 

cade sub incidenţa articolului 11 litera b al Legii nr. 595-XIV din 24 septembrie 1999 privind 

tratatele internaţionale ale Republicii Moldova, şi anume, tratat internaţional care este semnat 

la nivel de guvern dar implică un angajament financiar.

în contextul celor evocate, considerăm a fi oportună ratificarea Acordului dintre Guvernul 

Republicii Moldova şi Organizaţia Mondială a Turismului pe lîngă ONU (UNWTO) pentru 

găzduirea a celei de-a treia Conferinţe Globale privind Turismul Vinicol a UNWTO.

Secretar General de Stat
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