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Pentru aprobarea Acordului dintre Guvernul Republicii Moldova 

şi Guvernul Georgiei privind cooperarea în domeniul turismului, 

semnat la 28 aprilie 2017 

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

 

În temeiul art. 12 alin. (2) din Legea nr. 595/1999 privind tratatele 

internaționale ale Republicii Moldova (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2000, nr. 24-26, art. 137), Guvernul HOTĂRĂŞTE: 

 

1. Se aprobă și se prezintă Parlamentului spre informare Acordul dintre 

Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei privind cooperarea în 

domeniul turismului, semnat la 28 aprilie 2017. 

 

2. Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene va notifica Părții 

georgiene aprobarea Acordului nominalizat. 

 

3. Ministerul Economiei și Infrastructurii și Agenția de Investiții vor 

întreprinde măsurile necesare pentru realizarea prevederilor Acordului 

menționat. 

 

4. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

Ministrul afacerilor externe                                     

şi integrării europene     Tudor Ulianovschi 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  

  



Argumentarea
oportunităţii aprobării Acordului 

între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei 
privind cooperarea în domeniul turismului

A. Descrierea Acordului.
1. Informaţii generale.
Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei privind 

cooperarea în domeniul turismului are drept scop consolidarea şi dezvoltarea 
relaţiilor de cooperare în domeniul turismului între Republica Moldova şi Georgia.

Acordul este un act interguvemamental compus din 12 articole.
2. Informaţii privind conţinutul Acordului
a) Obiectul Acordului este cooperarea în domeniul turismului dintre Republica 

Moldova şi Georgia. Acordul invocă tendinţa statelor de a crea temelia pentru 
extinderea relaţiilor de colaborare în domeniul turismului între ambele state şi 
prevede un şir de direcţii de cooperare, printre care:

- dezvoltarea diverselor tipuri de turism acceptate de practica internaţională;
- favorizarea dezvoltării cooperării între instituţiile publice şi agenţii economici 

din domeniul turismului din Republica Moldova şi Georgia;
- ajutorul reciproc la deschiderea birourilor de informare turistică;
- realizarea de proiecte de investiţii de interes comun în domeniul turismului;
- realizarea acţiunilor de informare şi promovare turistică;
- schimburile reciproce de date şi informaţii cu privire la legislaţia şi 

reglementările din domeniul turismului;
- transferul de bune practici în domeniul infrastructurii turistice, a organizării şi 

dezvoltării activităţilor de turism;
- cooperarea în vederea pregătirii şi perfecţionării personalului pentru 

industriile turistice ale ambelor state, etc.
b) Tratatele în vigoare pe care este menit să le implementeze, să le amendeze 

sau substituie.
Dintre aspectele de colaborare în domeniul turismului dintre Republica 

Moldova şi Georgia poate fi menţionată promovarea produsului turistic comun, 
destinat turiştilor din Japonia, elaborat în cadrul Organizaţiei pentru Democraţie şi 
Dezvoltare Economică al ţărilor GUAM (Georgia, Ucraina, Azerbaijan, Moldova).
c) Termenul de valabilitate, modul de încetare şi prelungire a valabilităţii, modul 
de amendare a Acordului.

Prezentul Acord se încheie pe un termen de 5 (cinci) ani şi se prelungeşte în 
mod automat pentru următoarele perioade a cite 5 ani, dacă niciuna dintre Părţi nu 
va notifica în scris cealaltă Parte despre intenţia de a denunţa Acordul.

Intenţia de denunţare a Acordului urmează să fie anunţată cu cel puţin 6 luni 
înainte de încetarea acţiunii acestuia.

Părţile, în baza înţelegerii reciproce, pot include în Acord completări şi 
modificări, perfectate în modul cuvenit în documente separate, care sunt parte a 
prezentului Acord.
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B. Analiza de impact.
1. Informaţii generale.
a) Actualitatea Acordului. Turismul este unul dintre cele mai importante şi 

dinamice sectoare economice din lume, cuprinzând un număr tot mai mare de noi 
destinaţii. Conform datelor prezentate de către Organizaţia Mondială a Turismului 
(UNWTO), turismul generează o cifră anuală de afaceri de aprox. 1300 miliarde 
dolari, ceea ce reprezintă 10% cumulativ în PIB global, 30% din exportul total de 
servicii ori 7% din total exporturi, iar unul din zece locuri de muncă este generat de 
turism. Aceasta este industria cu cel mai alert ritm de creştere pe plan internaţional, 
triplându-şi încasările din anul 2000 până în prezent. UNWTO prognozează 
menţinerea acestei tendinţe până în anul 2030. Republica Moldova poate beneficia 
de aceste trenduri, deoarece dispune de un bogat potenţial necesar pentru a 
dezvolta un sector turistic viabil, care să genereze pentru populaţie venituri şi 
posibilităţi de încadrare în cîmpul muncii, precum şi alte beneficii economice şi 
sociale.

Analiza situaţiei pentru anii 2016 - 2017, conform datelor Biroului Naţional 
de Statistică al Republicii Moldova, a relevat următoarele date statistice. Fluxul de 
vizitatori dintre cele două ţări este destul de modest, dar atestă un trend pozitiv. 
Astfel, Republica Moldova a fost vizitată în anul 2016 de 2129 cetăţeni ai 
Georgiei, iar în 2017 -  de 2427 cetăţeni, cu cca 300 persoane mai mult, ceea ce 
denotă o creştere de cca 14%. Totodată, Republica Moldova, datorită amplasării 
sale geografice, constituie o punte de trecere a cetăţenilor Georgiei spre Europa, 
ceea ce reprezintă oportunităţi importante de valorificare în scop turistic.

b) Scopul final al încheierii Acordului. Acordul între Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul Georgiei privind cooperarea în domeniul turismului are drept 
scop fortificarea cadrului juridic adecvat pentru reglementarea relaţiilor moldo- 
georgiene în domeniul turismului. Prezentul Acord va contribui şi mai mult la 
promovarea imaginii ţării pe plan internaţional va fi un element important pentru 
dezvoltarea relaţiilor în domeniul turismului între Republica Moldova şi Georgia, 
prin realizarea acţiunilor prevăzute de Acord.

c) Existenţa sau inexistenţa unor alte opţiuni alternative de reglementare 
decît Acordul. Specificăm că, alte opţiuni alternative de reglementare a relaţiilor în 
domeniul turismului decît Acordul în cauză nu există.

d) Necesitatea încheierii unor tratate sau documente subsecvente, cum ar fi  
protocoalele de implementare, anexele, regulile şi modul de aprobare şi punere în 
aplicare a acestora. Părţile, în baza înţelegerii reciproce, pot include în prezentul 
Acord completările şi modificările necesare, perfectate în modul cuvenit în 
documente separate, care vor fi parte integrantă a prezentului Acord.

e) Tratatele similare încheiate cu părţi terţe sau dintre părţi terţe, precum şi 
analiza practicii existente şi a impactului asupra acestora, fie părţile care sînt sau 
doresc să devină parte la un tratat multilateral, a căror practică ar putea f i  
urmată. Menţionăm că, Republica Moldova dispune de acorduri de colaborare în 
domeniul turismului cu peste 20 de state, numărul acestora fiind în permanentă 
creştere. Astfel, în anii 2016 - 2018 au fost semnate următoarele acorduri:

9 7

- Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul României privind 
cooperarea în domeniul turismului, semnat la 22 noiembrie 2018, la Bucureşti;
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- Acordul între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Republicii 
Armenia privind cooperarea în domeniul turismului, semnat la 23.11.2016, la 
Erevan.

f) Descrierea succintă a principalelor drepturi şi obligaţii pe care le 
generează Acordul în scopul luării unor măsuri operative, îndreptate spre 
realizarea prezentului Acord, se va institui un grup mixt de lucru, constituit din 
reprezentanţi ai autorităţilor abilitate ale Părţilor, care: va studia problemele 
apărute în procesul implementării prezentului Acord; va discuta şi va propune căi 
de soluţionare a acestor probleme; va elabora recomandări menite să stimuleze 
schimbul şi cooperarea în domeniul turismului.

g) Modul de soluţionare a disputelor sau inexistenţa unor astfel de 
prevederi. Părţile vor soluţiona divergenţele care pot apărea în legătură cu 
interpretarea şi aplicarea prevederilor Acordului pe cale amiabilă, prin negocieri 
şi/sau consultări.

h) Scopul teritorial al Acordului (teritoriul părţilor de aplicare a tratatului). 
Prevederile Acordului se aplică de către fiecare Parte pe teritoriul statului său, în 
conformitate cu legislaţia în vigoare a fiecărei dintre Părţi.

i) Eventuala urgenţă a punerii în vigoare a Acordului. Se comunică lipsa 
urgenţei punerii în vigoare a Acordului.

2. Aspectul politic, cultural şi social
a) Efectele Acordului asupra relaţiilor bilaterale şi multilaterale ale 

Republicii Moldova, inclusiv în context internaţional şi regional. Prevederile 
Acordului între Guvernul Republicii Moldova şi Guvernul Georgiei privind 
cooperarea în domeniul turismului nu contravin politicii interne şi externe 
promovate de Republica Moldova. Prezentul Acord nu afectează drepturile şi 
obligaţiunile Părţilor ce decurg din alte acorduri internaţionale ale căror Părţi sunt 
Republica Moldova şi Georgia.

b) Impactul asupra societăţii, anumitor grupuri sau sectoare ale societăţii, 
culturii şi dezvoltării umane. Acordul menţionat va contribui la promovarea 
relaţiilor de prietenie dintre cetăţenii Republicii Moldova şi cetăţenii Georgiei. în 
acest context, conştientizăm importanţa turismului pentru dezvoltarea relaţiilor 
culturale, precum şi o mai bună valorificare a istoriei, culturii şi patrimoniului 
natural ale ambelor state.

A

c) Efectele asupra situaţiei social-politice din Republica Moldova. In 
contextul relaţiilor de parteneriat dintre Republica Moldova şi Georgia, 
colaborarea în domeniul turismului va contribui pozitiv asupra situaţiei social- 
politice din Republica Moldova şi în promovarea acesteia pe plan internaţional.

d) Necesitatea sau existenţa unor consultări publice asupra Acordului. 
Necesitatea încheierii Acordului în domeniul turismului dinre Republica Moldova 
şi Georgia a fost exprimată în cadrul întrevederilor reprezentanţilor mediului de 
afaceri din ambele state la evenimente internaţionale, dar şi în cadrul relaţiilor de 
colaborare. De menţionat, în susţinerea oportunităţii aprobării Acordului,vizita 
delegaţiei Republicii Moldova în Georgia în luna decembrie 2017, care a avut 
drept scop schimb de experienţă şi preluare de bune practici din dezvoltarea 
turismului din Georgia. în rezultatul vizitei, au fost elaborate propuneri de 
modificare a cadrului normativ al Republicii Moldova, care se regăsesc în Cartea
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Albă privind reforma cadrului normaţi v-regulatoriu pentru industria Turismului din 
Republica Moldova.

A

3. Aspectul economic şi de mediu. In ultimul timp devine tot mai actuală 
dezvoltarea sustenabilă a turismului. Este necesar să ne asigurăm că turismul, în 
procesul de valorificare a potenţialului turistic antropic şi natural, exercită o 
influenţă minimă asupra mediului şi nu exercită efecte negative asupra 
patrimoniului cultural. Totodată, turismul ecologic, fiind o formă de turism ce 
minimizează impactul asupra mediului natural şi socio-cultural, va fi unul din 
principalele forme de turism ce vor fi dezvoltate de către Părţi.

In acest sens, prevederile Acordului nu contravin dezvoltării bilaterale între 
Părţi, precum şi angajamentelor prevăzute de alte acorduri internaţionale cu 
referire la economie şi mediu. Acordul dat defineşte domeniile de cooperare şi va 
facilita consolidarea în viitor a relaţiilor de colaborare între state. Acţiunile de 
promovare turistică vor contribui la creşterea numărului turiştilor care ne vizitează 
ţara, iar în rezultat -  la dinamizarea activităţii turistice, care are drept impact 
dinamizarea economiei Republicii Moldova.

4. Aspectul normativ. Prevederile Acordului corespund priorităţilor 
naţionale în domeniul turismului, nu contravin Constituţiei Republicii Moldova şi 
Cartei ONU. Din punct de vedere al conţinutului, Acordul corespunde prevederilor 
Legii nr. 595-XIV din 24.09.1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii 
Moldova, precum şi ale Hotărîrii Guvernului nr. 442 din 17.07.2015 pentru 
aprobarea Regulamentului privind mecanismul de încheiere, aplicare şi încetare a 
tratatelor internaţionale şi nu vine în contradicţie cu legislaţia naţională şi tratatele 
internaţionale Ia care Republica Moldova este parte. Acest Acord nu condiţionează 
modificarea, ajustarea cadrului normativ existent sau adoptarea unor noi acte 
normative.

5. Aspectul instituţional şi organizatoric. Pentru realizarea prevederilor 
Acordului, Părţile vor constitui un grup mixt de lucru în domeniul turismului, care 
se va întruni, alternativ în cele două state, pentru a realiza stadiul relaţiilor în 
domeniul turismului şi a conveni măsurile menite să stimuleze schimbul şi 
cooperarea în domeniul turismului.

6. Aspectul financiar. Implementarea Acordului nu va necesita cheltuieli 
suplimentare, deoarece nu presupune înfiinţarea unor structuri noi sau modificarea 
legislaţiei în vigoare. Prevederile Acordului în cauză vor fi realizate în limita 
resurselor financiare bugetare disponibile, prevăzute în domeniul respectiv. Părţile 
vor suporta în mod independent toate cheltuielile în cursul implementării 
Acordului, în cadrul limitelor stipulate de legislaţiile naţionale ale statelor.

Condiţiile financiare de organizare a acţiunilor de informare şi promovare 
turistică, precum şi volumul materialelor informative şi de publicitate turistică, ce 
urmează a fi puse reciproc la dispoziţie, vor fi stabilite prin programe convenite 
între Părţi.

7. Aspectul temporal
Prezentul Acord intră în vigoare în prima zi a lunii următoare de la data 

recepţionării, prin canale diplomatice, a ultimei notificări în scris despre 
îndeplinirea procedurilor legale interne necesare intrării în vigoare.
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Acordul va fi valabil pe o perioadă de 5 ani, cu prelungirea în mod automat 
pentru următoarele perioade a cîte 5 ani, dacă nici una dintre Părţi nu va iniţia 
denunţarea Acordului.

Alte termene şi etape de implementare, precum şi aplicări provizorii ale 
prevederilor Acordului nu sunt prevăzute.

C. Analiza oportunităţii aprobării Acordului*
Acordul a fost semnat la 28 aprilie 2017 la Tbilisi. Pentru intrarea în vigoare 

a Acordului este necesară aprobarea acestuia în conformitate cu prevederile art. 12 
alin. (2) din Legea 595/1999 privind tratatele internaţionale ale Republicii 
Moldova.

Reieşind din importanţa intensificării relaţiilor economice, sociale şi 
culturale dintre Republica Moldova şi Georgia, în baza principiilor de avantaj 
reciproc, considerăm oportună aprobarea Acordului între Guvernul Republicii 
Moldova şi Guvernul Georgiei privind cooperarea în domeniul turismului.

Secretar general de stat Iulia COSTIN
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