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Pentru modificarea Hotărîrii Guvernului nr. 643/2003 

cu privire la aprobarea Normelor metodologice şi criteriilor  

de clasificare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni  

de cazare şi de servire a mesei 

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

 

În temeiul prevederilor 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. 643/2003 cu privire la aprobarea Normelor 

metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu 

funcțiuni de cazare şi de servire a mesei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 

2003, nr. 99-103, art. 680) se modifică după cum urmează: 

 

1) pe tot parcursul textului hotărîrii și al anexelor: 

a) sintagma „Agenția Turismului”, la orice caz gramatical, se substituie cu 

sintagma „Agenția Servicii Publice”, la cazul gramatical corespunzător; 

b) cuvintele „act de clasificare”, la orice formă gramaticală, se substituie cu 

cuvintele „certificat de clasificare”, la forma gramaticală corespunzătoare; 

 

2) punctele 2, 3 și 5 se abrogă; 

 

3) anexa nr. 1 la hotărîre: 

a) la punctul 2: 

la noțiunea „structură de primire turistică cu funcțiuni de cazare”, textul 

„străini şi interni, inclusiv colaboratorilor instituțiilor cărora le aparțin structurile 

respective” se exclude; 

la noțiunea „act de clasificare”, textele „perioadă de valabilitate,” și „data 

reconfirmării,” se exclud; 

noțiunea „reconfirmare” se exclude; 

b) la punctul 7: 
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la noțiunea „pensiune agroturistică”, după cuvîntul „rurală” se includ 

cuvintele „sau pe teren cu destinație agricolă, fără schimbarea destinației terenului 

respectiv”; 

după noțiunea „pensiune agroturistică” se include noțiunea de „casă 

rurală” cu următorul cuprins:  

„casă rurală – structură de cazare turistică şi, după caz, de alimentare, 

organizată în baza unei case (gospodării) proprietate privată în stil arhitectural 

tradițional (regional, zonal sau local), cu o capacitate de pînă la 3 camere, pentru 

cazarea a maximum 10 persoane, respectînd, la deservirea turiştilor, tradițiile 

populare de trai, muncă şi odihnă. Alimentația turiştilor la casa rurală se asigură 

cu produse din producția proprie sau cu produse crescute în gospodăriile din 

localitate ori din localitățile din preajmă.  

Categoriile de clasificare a caselor rurale sînt: 3, 2, 1 stele.”; 

c) la punctul 11: 

alineatul trei se exclude; 

alineatul patru va avea următorul cuprins: 

„confirmarea notificării privind inițierea activității de comerț depuse la 

autoritatea administrației publice locale pe al cărei teritoriu se va desfăşura 

activitatea turistică”; 

alineatul nouă va avea următorul cuprins: 

 „copia diplomei de studii superioare de licență/masterat în domeniul 

turismului sau copia certificatului de absolvire a cursurilor de perfecționare 

profesională.”; 

d) la punctul 13, textul „şi, respectiv, nu vor avea dreptul la desfăşurarea 

activității” se exclude; 

e) punctul 18 se abrogă; 

f) la punctul 20, textul „ , în termen de 15 zile,” se exclude; 

g) la punctul 21 va avea următorul cuprins: 

„21. În cazul modificării dotărilor şi serviciilor, structura este obligată să 

solicite o nouă clasificare în termen de 10 zile de la apariția modificărilor.”; 

h) la denumirea capitolului V, cuvîntul „ , RIDICAREA” se exclude; 

i) la punctul 23, propoziția a doua va avea următorul cuprins: „În cazul în 

care, după obținerea de către titular a certificatului de clasificare, se va constata 

neîndeplinirea unor condiții importante prevăzute pentru eliberarea certificatului 

de clasificare, Agenția Servicii Publice nu îi va putea anula certificatul de 

clasificare, dar îi va notifica neregularitățile constatate, modul de remediere a 

tuturor deficiențelor identificate, termenul în care titularul trebuie să respecte 

această obligație,  ce nu poate fi mai mic de 30 de zile.”; 

j) se completează cu punctul 231 cu următorul cuprins:  

„231. Agenția Servicii Publice va anula certificatul de clasificare dacă va 

constata o gravă atingere a interesului public, securității naționale, ordinii sau 

sănătății publice, ce nu poate fi remediată, sau dacă deficiențele identificate nu au 

fost remediate în termenul stabilit la punctul 23.”; 

k) la punctul 24, textul „este obligată, pentru a-şi prelungi activitatea,” se 

substituie cu cuvintele „are dreptul”; 
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l) punctele 25-30 se abrogă; 

 

4) la compartimentul „Anexăm documentația necesară pentru clasificare” 

din anexa nr.1 la Normele metodologice:  

alineatul întîi se exclude; 

alineatul al doilea va avea următorul cuprins:  

„confirmarea notificării privind inițierea activității de comerț depuse la 

autoritatea administrației publice locale pe al cărei teritoriu se va desfăşura 

activitatea turistică”; 

Alineatul al șaptelea va avea următorul cuprins: 

„copia diplomei de studii superioare de licență/masterat în domeniul 

turismului sau copia certificatului de absolvire a cursurilor de perfecționare 

profesională”; 

 

5) la anexa nr.6 la Normele metodologice: 

textul „ Valabil pînă la: __________” se exclude; 

 

textul: 

 „L.Ş. 

 Reconfirmat la ________ 

 Funcția ______ 

 

 Semnătura” se exclude;  

 

6) la anexa nr.7 la Normele metodologice, textul:  

„L.Ş.  

Reconfirmat la ________  

Funcția ______  

 

Semnătura” se exclude; 

 

6) anexa nr. 2 la hotărîre: 

a) poziția 168 din tabelul 1, poziția 57 din tabelul 2, poziția 78 din tabelul 

3, poziția 47 din tabelul 4, poziția 35 din tabelul 5 și poziția 32 din tabelul 6 se 

exclud; 

b) tabelul 3: 

în denumire, cuvintele „și agroturistice” se substituie cu cuvintele 

„pensiunilor agroturistice și caselor rurale”; 

în ultima coloană după textul „agroturistică,” se introduce textul „casă 

rurală,”; 

 

7) în anexa nr. 3 la hotărîre, poziția 124 se exclude. 
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2. Prezenta hotărîre intră în vigoare la data publicării. 

 

 

Prim-ministru      PAVEL FILIP 

 

Contrasemnează: 

 

 

Ministrul economiei  

și infrastructurii      Chiril Gaburici  
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