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Prezenta publicație a fost elaborată de un grup de specialişti din Republica Mol-
dova şi Polonia, contractați în cadrul Proiectului „Agroturismul ca investiție în 
dezvoltare. Crearea potențialului serviciilor de extensiune rurală pentru dezvol-
tarea mediului rural din Republica Moldova prin intermediul turismului agricol”, 
implementat de Agenția Națională de Dezvoltare Rurală (ACSA) în parteneriat 
cu Centrul European de Cooperare, finanțat de Programul Polonez de Cooperare 
pentru Dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe al Republicii Polone. 

Obiectivul de bază al Proiectului vizează consolidarea capacităților serviciilor 
de extensiune rurală din Moldova în vederea sporirii competitivității sectorului 
agroturistic al țării, prin susținerea procesului de creare şi dezvoltare a agro-
pensiunilor, facilitarea accesului pe piață pentru serviciile de alternativă ale gos-
podăriilor agricole, precum şi prin integrarea practicilor de gestionare durabilă 
a atracțiilor turistice rurale. Lucrarea pune la dispoziția producătorilor agricoli, 
antreprenorilor rurali şi specialiştilor din domeniu un material factologic ştiințific 
referitor la aplicarea măsurilor şi tehnicilor specifice ce țin de implementarea şi 
promovarea afacerilor de agroturism, care prevăd adoptarea de tehnologii şi 
practici de ospitalitate la sate, gestionarea mai bună a resurselor turistice na-
turale şi antropice, dezvoltarea capacităților şi abilităților de rigoare la fermierii 
din Republica Moldova. 

La elaborarea prezentei publicații, în calitate de autori, au contribuit: dl Viorel 
Miron, doctor în ştiințe economice, preşedintele Asociației de Dezvoltare a Turis-
mului în Moldova, dna Marina Miron, magistru în cultorologie, expert în turismul 
rural la Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova, dnii Marek Kryszto-
forski şi Jacek Węsierski, experți din Polonia.

Prezenta publicație a fost finanțată din sursele proiectului „Agroturismul ca 
investiție în dezvoltare. Crearea potențialului serviciilor de extensiune rurală 
pentru dezvoltarea mediului rural din Republica Moldova prin intermediul tu-
rismului agricol”. Toate drepturile asupra prezentei ediții aparțin în exclusivitate 
Programului polonez de cooperare pentru dezvoltare al Ministerului Afacerilor 
Externe din Republica Polonia, Centrului European de Cooperare ACSA şi ADTM. 
Nicio parte din această ediție nu poate fi reprodusă fără permisiunea în scris a 
acestor instituții. Titlurile utilizate şi materialele prezentate, afirmațiile şi con-
cluziile exprimate în acest ghid informațional aparțin autorilor şi nu reflectă ne-
apărat poziția sau opiniile ACSA-ei şi Programului polonez de cooperare pentru 
dezvoltare al Ministerului Afacerilor Externe din Republica Polonia. Implementa-
torul şi finanțatorul sunt privați de orice obligațiuni şi responsabilități cu privire 
la tratarea şi/sau aplicarea cu succes sau insucces a practicilor şi măsurilor de-
scrise în acest material informativ. 
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Introducere 

Agroturismul este o afacere. O afacere din valorificarea ospitalității tradiționale și 
atracției satului.

Iar satul moldovenesc este captivant prin peisajul domol, istoria locului, oamenii 
prietenoși și primitori. Tradiția păstrată și transmisă cu grijă din generație în generație 
face din localitățile noastre destinații pentru „revenirea la bunicuța”, „înfruptarea cu 
bunătăți din camară”, ”plimbatul prin crângurile copilăriei”... Fiecare din noi are mii și mii 
de motive de a reveni la sat… cu prieteni sau cu parteneri.

Acest ghid explică pașii de inițiere a afacerii în propria casă, având în dotare o curte, o 
grădină, un atelier sau altceva care poate oferi un pic de ospitalitate oricărui vizitator 
dornic de a ne cunoaște, de a fi împreună cu noi la masă sau în câmp. Nu este o activitate 
ușoară, pentru că trebuie să muncești, să aduci ce este mai bun într-un sat în propria 
gospodărie și familie: felul de a întâmpina și omeni oaspeții, obiectele care au adus faima 
gospodăriilor de aici, obiceiurile de bine în relațiile cu vecinii sau o legendă pe care nimeni 
nu o mai ține minte. În același timp, este și o activitate de împlinire, pentru că scoate în 
evidență cele mai bune calități ale unor gospodari și gospodine, pune preț pe ceea ce 
vrem să transmitem copiilor și să facem ca oaspeții prin asta să ne respecte… prin „eul” 
nostru… cel de la țară.

Totodată, includerea atracției satului în oferta turistică națională se face după niște reguli 
și tehnologii de prestare a serviciilor de ospitalitate, astfel încât acestea să obțină va-
loare de piață, să fie solicitate și comercializate. În aceasta ne-au ajutat exemplele bune 
ale destinațiilor cu tradiție agroturistică din Polonia. Iar acest ghid tocmai și-a propus să 
consolideze cele mai bune practici din Republica Moldova, prin a demonstra că la fel se 
face și în alte țări: România, Polonia, Slovacia, Bulgaria ș.a. Poate cu o singură deosebire: 
proprietarii de agropensiuni din aceste țări sunt parcă mai îndrăzneți. Pentru a depăși 
unele bariere în activitatea pensiunilor rurale, am propus 10 pași de urmat în inițierea 
unei afaceri agroturistice, cunoscând din interior mediul autohton.

În cele 10 capitole au fost structurate pragmatic mai multe tipuri de probleme sau pro-
vocări, care inevitabil însoțesc această afacere, iar soluțiile propuse sunt cele pe care le 
depășesc în Moldova, România, Polonia sau în alte țări cu tradiție în ospitalitate temerarii 
acestui gen de activitate, pentru că aceste îndrumări sunt simple și firești. Întregul text 
este împărțit în compartimente tematice de maximum o pagină, însoțite fie de o schemă, 
imagine, un aforism sau „o spusă deșteaptă din povești”. 

Spre sfârșit propunem un ABC al produsului turistic, drept totalizare a unui material teo-
retic, care ne face să înțelegem legile după care se construiește oferta de servicii agrotu-
ristice, pentru a fi comercializată, dar, mai întâi de toate, pentru a fi acceptată de oaspete 
contra unei plăți care poate menține și dezvolta afacerea dvs. 

Anexele impun o mai mare claritate asupra specificului legat de agroturismul din Mol-
dova, o serie de exemple reprezentative din Polonia, acte normative/modele de acte/
contracte bune de aplicat pentru un turism eficient în mediul rural. 

Publicația conține și o listă de aforisme, inclusiv din folclorul nostru, care ne arată că așa 
gândeau și înaintașii noștri, vrând „să ajungem buni gospodari”, să fim buni prieteni cu 
oaspeții sosiți în satul nostru.
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agroturisMuL în MoLdova

Introducere în agroturism

Partea I.
Introducere în agroturism. Despre ce este vorba.
Pasul 1: Ideea sau de ce pensiune agroturistică?

Turismul este o afacere care pune în valoarea ospitalitatea unei destinații, fie că este o țară, o regiune, o lo-
calitate sau ... o familie. La sat, această ospitalitate este conservată într-un mod mai firesc, mai tradițional și, 
totodată, mai proaspăt. Există o grupă suficient de largă de activități de turism care sunt asociate aproape în 
totalitate cu destinațiile rurale, cum ar fi agroturismul, ecoturismul, gastroturismul, enoturismul etc. În mare 
parte, ospitalitatea comercială (cum mai este numit turismul) la sat se promovează ca și afacere de familie, 
fie că este o agropensiune, un han sau o fermă vitivinicolă. Mai mult, ideea acestei afaceri se produce într-un 
amalgam de activități grupate după principiul totul sub un singur acoperiş, ceea ce face ca acest soi de business 
să fie unul apreciat în mediul rural (vezi Anexa 1.1).

În general, turismul rural include toate tipurile de turism care au loc în sat. Ideea lui este de a opune viața de 
la sat mediului urban poluant, dinamic și stresant. Cu cât contrastul dintre aceste tipuri de locații (rural-urban) 
este mai mare, cu atât forța atragerii turiștilor este mai mare. În cadrul acestui fel de turism, în destinațiile ru-
rale sunt oferite o gamă variată de activități, începând de la plimbări în păduri și călărit, și terminând cu zborul 
cu parapanta sau cunoașterea bucătăriei locale. Acest gen de turism nu comportă limite ce țin de cazare, aici 
pot fi întâlnite hoteluri, pensiuni, cabane, campinguri sau altele exotice, caracteristice unor comunități rurale 
(ex.: başca în Moldova, iurta la popoarele din stepă etc.). La fel, și cu bucătăriile tradiționale locale, acceptate cu 
mare pasiune de turiști. Bineînțeles, pentru Republica Moldova cea mai bună soluție ar fi o ofertă variată, care 
nu va exclude nicio formă de turism ce provine din bogata noastră tradiție a ospitalității, cum ar fi agroturismul 
sau turismul vitivinicol. Pot fi dezvoltate și forme specifice, ca eco-turismul sau agro-eco-turismul. 

Agroturismul este o formă de organizare a petrecerii timpului liber al oaspeților în zonele rurale, în gospodă-
riile cu metode tradiționale de producere agricolă. Turiștii pot consuma toate resursele acestor gospodării în 
timp ce se odihnesc, pot participa la toate lucrările agricole sau meșteșugărești, la fel ca și în viața rurală. Acest 
gen de turism este prețuit îndeosebi de familiile cu copii, ca o formă de educație și revenire la talpa țării. Însă 
agroturismul, spre deosebire de turismul rural, nu presupune practicarea tuturor acțiunilor de turism care au 
loc în mediul rural. Acesta este strâns legat cu viața gospodăriei rurale, agropensiunea fiind atracția turistică 
principală. Agroturismul, fiind adresat în mare parte către turiștii individuali, familiile sau grupurile mici, nu are 
nevoie de o bază dezvoltată de cazare și alimentare, poate cu succes să se dezvolte utilizând locuințele existente 
din gospodăriile rurale, precum și spațiile de agrement în raza gospodăriei individuale (vezi Anexa 1.2). 

Agroturismul are mai multe difiniții, majoritatea dintre care se rezumă la următoarele:
• organizarea vizitelor turistice în agropensiuni, în care se oferă posibilitatea unui sejur în casa țărănească, 

alimentație tradițională sănătoasă din produsele locale, participarea la acțiuni din comunitatea sătească;
• o formă de afaceri a unei gospodării de fermieri, care constă în chiria casei pentru oaspeți, pentru a obține 

un profit (din vânzarea de servicii, produse) și noi locuri de muncă la sat;
• o formă de călătorie și petrecere a timpului liber în atmosfera unui sat adevărat, cu scopul de cunoaștere a 

culturii, atracțiilor și vieții destinației rurale din primă sursă – țăranul;
• o formă de dezvoltare a comunității satului și teritorului rural, prin diversificarea economiei locale datorită 

valorificării ospitalității tradiționale.

Agroturismul se deosebeşte de alte forme de turism prin:
• accentul pe cazarea în agropensiune și aprofundarea în ritmul ei de viață rurală cotidiană, posibilitatea de a 

locui împreună cu familia gazdei dintr-o destinație anume, contactarea cu comunitatea locală și practicarea 
unor meserii sătești agricole;

• spațiul unei gospodării agricole oferă o libertate și un contact firesc cu natura, puritatea apei și aerului, 
peisaje naturale și culturale deosebite, posibilitatea de a face excursii pe potecile satului, participarea la 
evenimente locale sau munci agricole, pescuit sau colectarea de pomușoare etc.;

• locația agropensiunii este unică prin amplasamentul în peisajul irepetabil al unei regiuni anume și specială 
prin relațiile stabilite dintre gazdă și comunitatea de oameni care știu să facă bine ceva tradițional locului;

• sejurul este mai ieftin, pentru că turistul folosește produse și servicii direct de la săteanul primitor, care mai 
și propune o gamă diversă de oferte la prețuri negociabile.

Încercați, nu vă fie frică de o afacere în ospitalitate.
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agroturisMuL în MoLdova

Introducere în agroturism

Pasul 2: Ce crede familia despre asta? Cu cine am de gând să realizez asta?

Agroturismul este o afacere de familie, cu familia și pentru familie.

Din experiența mai multor fermieri care conduc agropensiuni învățăm că turistul cel mai des închide 
ochii la greșelile sau dezavantajele în comoditățile unei case de la țară, atunci când proprietarii pot crea 
o atmosferă caldă în casă cu ajutorul atitudinii personale. Niciodată asta nu se întâmplă atunci când 
gazda este neglijentă, fără zâmbet, cu hainele neîntreținute, părul nespălat sau ciufulit, picioarele sau 
mâinile murdare, copiii casei în mizerie (șirul poate continua cu alte situații similare), din contra – este 
calea cea mai sigură de a pierde rapid și pentru totdeauna clientul. Susținerea și implicarea sinceră a 
fiecărui membru al familiei este crucială pentru prosperitatea unei agropensiuni.

Lucrul asupra persoanei proprii și a familiei...
...în prima fază va fi bazată pe autoanaliza atentă și critică. 

Unele dintre gazde se vor potrivi acestei afaceri bazate pe relațiile dintre oameni, alții vor avea 
nevoie de unele corectări de comportament. Poate chiar de schimbarea abordării a însăși ideii de a 
comercializa ospitalitate în propria locuință sau unele schimbări în aspectul fizic (ex.: coafură, dantură). 
Bineînțeles, numai acceptarea de către întreaga familie a noii idei de a câștiga bani în propria casă va 
contribui la succesul afacerii. Fiecare glumă nelalocul ei sau o frază aruncată în ochi, nemaivorbind de 
nemulțumirile răspicate sau manifestarea oboselii din partea oricărui membru a familiei, poate juca 
un rol determinant pentru turiștii pensiunii în alegerea ofertei. 

Se referă la toți locatarii! Fiecare trebuie să determine: 
•	 dacă îi plac oamenii? 
•	 dacă va accepta prezența lor în casă? 
•	 dacă vor fi dispuși să comunice cu ei? 

Indiferent de faptul dacă răspunsul la toate trei întrebări puse mai sus va fi afirmativ, mai este de 
îndeplinit încă un pas în direcția adoptării unei decizii conștiente cu privire la primirea oaspeților.

Atenție: prima impresie este cea mai importantă!

Prima impresie, după definiție, nu poți s-o faci a două oară... Este nevoie de mult timp pentru a șterge 
prima impresie nefavorabilă. Pentru asta, la prima întâlnire, ne pregătim și ne îmbrăcăm potrivit. Și 
familia trebuie anunțată calm și delicat că o să aveți oaspeți.

Test: stai în fața oglinzii și pune-ți întrebarea 
dacă ai dori să vii în ospeție la persoana pe care o vezi...

Acest exercițiu are ca scop analiza la rece dacă aspectul nostru va influența crearea imaginii pozitive 
pensiunii noastre (vezi Anexa 2). 

Ideea unei agropensiuni care are totul sub un singur acoperiș denotă, în primul rând, căldura unei 
familii ospitaliere de la sat, unde, cum bine cunoaștem, s-a născut veșnicia.

Angajați familia în afacerea agroturistică.
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agroturisMuL în MoLdova

Introducere în agroturism

Pasul 3: Ce am eu? Ce resurse are gospodăria mea pentru agroturism?

Resurse pentru o afacere, fie și de agroturism, sunt acel ceva, ce permite obținerea de venituri, de ex. 
terenurile, clădirile, mașinile, dar și aptitudinile, timpul, cunoștințele, relațiile antreprenorului. Aceste 
resurse pentru business se identifică la enumerarea oportunităților reale de a obține venituri suplimentare, 
folosind lucruri care sunt deja în posesia familiei (sau sub controlul ei) și rămân neutilizate. Întotdeauna 
merită să verificăm la rece dacă ceea ce avem la moment este utilizat într-un mod eficient și aduce un folos 
gospodăriei. De exemplu, posedarea unei case libere sau a unei părți neutilizate din aceasta sugerează 
întrebarea logică dacă poate fi folosită în alte scopuri decât până acum. Sau există activități pe care le 
puteți efectua în afara responsabilităților de muncă zilnice, și ... cum ați putea mai bine vinde acest timp 
neutilizat? Există vreun obiect (imobil, piesă, activ) pe care l-ați putea vinde fără piedici, iar banii obținuți 
să-i investiți în ceva mai util? O listă cu astfel de lucruri și abilități ajută la verificarea într-un mod substanțial 
dacă resursele care sunt în posesiune mai pot folosi la ceva. Abia după asta ne uităm și la oportunități noi, 
care necesită resurse suplimentare, altele decât cele deja deținute de familie. 

Pornirea unei afaceri în agroturism începe de la recunoașterea oportunității că se poate face bani din 
găzduirea vizitatorilor în locuința de la țară. Acest lucru este evident pentru destinațiile turistice consacrate 
din Moldova (ex.: Orhei, Călărași, Cahul, Soroca, Purcari sau Mileștii Mici), destinații unde există suficient 
potențial atractiv (ex.: codrii Lăpușnei, vinăriile subterane, mănăstirile medievale), locuri unde ajung turiștii 
indiferent de motivație (municipiul Chișinău, sanatorii, plaje sau rezervații), trasee pe unde trece un drum 
național circulat sau acolo unde s-au conservat niște tradiții deosebite. Deseori o astfel de oportunitate 
deja a devenit afacere agroturistică pentru persoanele care au gospodării agricole sau imobile în asemenea 
zone rurale. Observăm în acest caz că nu numai prezența resurselor (materiale și nemateriale) deținute 
este condiția succesului, ci și existența unei cereri adecvate pe piață pentru astfel de servicii, la un preț care 
permite obținerea unui profit potrivit. 

Odată ce ideea pentru activitatea agroturistică devine interesantă, se recomandă răspunsul sincer la câteva 
întrebări, pentru a verifica dacă direcția aleasă poate aduce rezultate:
•	 voi desfășura activitatea de agroturism cu dedicație și pasiune?
•	 simt că aceasta este activitatea pe care într-adevăr doresc să o conduc? 
•	 pot conduce și gestiona activitatea de agroturism fără a compromite alte angajamente?
•	 pot adapta toate acțiunile pentru dezvoltarea ideii de agroturism?
•	 dincolo de resursele pe care le avem (sau le putem obține ușor), este necesar de resurse suplimentare? 
•	 activitatea necesită permise de la autorități? Dacă da, care sunt șansele că le voi obține? 
•	 câți bani trebuie să investesc, în afara resurselor proprii, și care este probabilitatea că-i voi avea? 
•	 există cerere pentru servicii agroturistice în regiunea în care locuiesc?
•	 cât de departe sunt atracțiile și resursele pentru agroturism? 
•	 locația agropensiunii este comodă?
•	 clienții potențiali vor fi gata să achite un preț suficient, astfel încât afacerea va fi una profitabilă? 

În cazul în care răspunsurile par satisfăcătoare, următorul pas este efectuarea unui plan de afaceri, cu 
date de pe piața agroturistică locală, pentru a confirma faptul că oportunitatea de a dezvolta o activitate 
agroturistică are toate șansele de a supraviețui. Este o acțiune absolut necesară înainte de a trece la următorii 
pași. Chiar dacă ni se pare că avem o șansă de succes, un studiu obiectiv poate să ne indice îmbunătățiri 
importante sau idei noi. Răspunsuri clare la trei întrebări vă vor face mai încrezuți în dezvoltarea ideii dvs. 
de agroturism: 
•	 de ce clienții ar trebui să folosească această ofertă turistică? 
•	 de ce ar trebui să se folosească de ea acum și aici?
•	 de ce vor veni la odihnă la dvs., și nu la vecinul care oferă servicii similare?

În evaluarea șanselor, pot fi abordați prietenii și familia. Atenție, oamenii apropiați au tendința de a sprijini 
ideile noastre și de a vedea totul într-o lumină mult prea optimistică, prin ochelari roz. În principiu, nu există 
altă cale decât o analiză independentă, bazată în principal pe chestionarea diferitor persoane, de preferință 
cei cu care nu a existat până în prezent nicio tangență. 

Puterea destinației agroturistice stă în calitatea atracțiilor ei.
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Introducere în agroturism

Pasul 4: De unde să iau bani?

Căutarea resurselor financiare pentru dezvoltarea afacerii este o preocupare permanentă pen-
tru majoritatea business-urilor mari sau mici, la orașe sau sate, gestionate de începători sau guru 
experimentați. Dacă pentru afacerile în derulare banii proveniți din vânzări sunt principala sursă pen-
tru dezvoltarea și extinderea întreprinderii, atunci la începători problema banilor de inițiere a aface-
rilor este mai stringentă. În general, statul încurajează prin diferite mecanisme reinvestirea profitului 
întreprinderilor, antreprenorii alocă cote importante din profit pentru creșterea capacităților (ex.: în 
hotelăria din Moldova aceste cote sunt de cca 10%). O altă modalitate este de a realiza unele investiții 
din contul costurilor de producție, care nu sunt impozitate.

Începătorii în agroturism sunt avantajați de faptul că aceasta este o afacere care se poate lansa pe 
bani puțini: 
•	 principalele active de producere (casa și dormitoare pentru chirie) sunt realizate; 
•	 dotările unei locuințe obișnuite din Moldova se pretează la cerințele minime ale unei pensiuni de 

două stele; 
•	 abilitățile de ospitalitate țin de educația noastră tradițională în familie. 

Totodată, este extrem de important un calcul atent al necesarului de reparații, ajustări și dotări pen-
tru:
•	 organizarea accesului spre gospodărie;
•	 sistematizarea exteriorului curții cu spații bine zonate și securizate;
•	 sufragerie și spații publice accesibile oaspeților;
•	 asigurarea confortului și intimității dormitoarelor;
•	 bucătărie la îndemâna turiștilor;
•	 amplasarea unor atracții speciale etc. 

Toate aceste dotări trebuie realizate chibzuit și fără exagerări prea costisitoare. Manopera, de exem-
plu, poate fi realizată de membrii familiei sau de rude, pe barter sau la un specialist în sat. Acesta 
poate fi plătit eșalonat pe parcursul anului sau în baza unor lucrări de întreținere lunară. Astfel, în așa 
mod se poate realiza o economie de 20-40% din costurile de lansare a afacerii, care, în general, la o 
agropensiune nu trebuie să depășească costurile unei reparații capitale.

Totodată, problema finanțării în condițiile Republicii Moldova poate fi soluționată prin următoarele 
surse:
•	 mijloace și economii proprii, care sunt cele mai sigure și greu de risipit;
•	 prieteni sau rude de la care se poate lua împrumut pentru perioade mai mari și fără rate bancare;
•	 credite obișnuite sau pentru diverse IMM-uri susținute prin programe de stat (pentru tineri, fe-

mei, valorificare remitențe), în bază de contracte sigure și cu rate diverse de dobânzi bancare;
•	 asociații de împrumut locale sau regionale pentru membrii acestora;
•	 granturi, în cazul amenajărilor unor utilități sau atracții publice (drum de acces, muzeu, parc etc.), pre-

cum și dezvoltarea unor meșteșuguri (producerea de suvenire, bucate, pliante promoționale etc.).

Amenajările pentru necesitățile turistului dau prioritate utilizării banilor.
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Foto: Marina Miron
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Pasul 5: Cum pot activa legal? 

În general, legislația națională descurajează activitatea structurilor economice neînregistrate drept persoa-
ne fizice sau juridice, fie prin interdicția directă (în scopuri fiscale), fie interdicția altor agenți economici 
(furnizori sau parteneri) de a contracta serviciile entităților neînregistrate, iar turiștilor le este recomandat 
să meargă doar în unități clasificate de cazare și alimentare (ex.: pe stele). Astfel, înregistrarea subiecților 
turismului rural devine obligatorie, iar, datorită promovării unei politici de încurajare a IMM-urilor, sunt 
scoase consecvent barierele de înregistrare și operare în orice business legal. Politica ghişeului unic încura-
jează antreprenorii să înregistreze firmele și să obțină toate înregistrările sau ștampila într-un singur punct 
al Camerei Înregistrării de Stat din teritoriu, scurtând calea și timpul în folosul antreprenorului. 

Totodată, principalele categorii de activități ale agropensiunii (cazarea, alimentația turiștilor) nu sunt 
licențiate, dar se înregistrează și se monitorizează de organele de stat (fiscale, statistice, din turism), con-
form cerințelor generale.

Afacerea în turismul rural poate lua forma oricărui tip de persoană fizică sau juridică, dar mai uzuale sunt 
gospodăria țărănească, întreprinderea individuală, societatea cu răspundere limitată, societatea pe acțiuni, 
întreprinderea municipală, cooperativa. Exemple pentru turismul rural: agropensiune, restaurant cu speci-
fic național și local, întreprindere de producere și comercializare a suvenirelor și echipamentelor turistice, 
agenție locală de turism, hotel, motel, camping și alte structuri de primire turistică, organizarea zonelor de 
agrement turistic, societăților de restaurare și valorificare a monumentelor istorice ș.a. 

Procedura de înregistrare a unei afaceri în Republica Moldova este suficient de simplă. De obicei, acest lu-
cru se realizează doar în 5 pași consecutivi: (i) înregistrarea afacerii la Camera Înregistrării de Stat la ghișeul 
unic, care îi permite întreprinzătorului, pe lângă perfectarea documentelor de înregistrare, verificarea de-
numirii și confecționarea ștampilei, să se pună în evidența electronică a Casei Naționale de Asigurări Sociale 
și a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, să obțină codurile statistice și cel fiscal; (ii) punerea în 
evidența fiscală. Întreprinzătorul trebuie să se pună personal în evidența Inspectoratului Fiscal de Stat teri-
torial pe a cărui rază întreprinderea își are sediul. Numărul de identitate indicat în certificatul de înregistrare 
reprezintă și codul fiscal al întreprinderii; (iii) înregistrarea în calitate de plătitor al contribuțiilor de asigu-
rări sociale de stat obligatorii la oficiul teritorial al Casei Naționale de Asigurări Sociale; (iv) înregistrarea în 
calitate de plătitor al primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală la agenția teritorială a Com-
paniei Naționale de Asigurări în Medicină. Numărul de înregistrare este IDNO al entității; (v) deschiderea 
contului bancar. Indiferent de forma organizatorico-juridică, toate întreprinderile sunt obligate să păstreze 
mijloacele bănești la bancă, prin deschiderea contului bancar. Întreprinzătorul poate deschide mai multe 
conturi atât în lei moldovenești, cât și în valută străină, în orice bancă din țară. 

În funcție de genul de activitate ales de antreprenor, pot fi necesare și alte proceduri în procesul de înre-
gistrare:
- obținerea licenței pentru activitatea de turism (la Camera de Licențiere);
- obținerea autorizațiilor. Pentru desfășurarea unor activității este necesară obținerea unor autorizații, 
așa ca: (i) autorizația de funcționare a unităților comerciale și de prestare a serviciilor sociale, care este eli-
berată de Primărie și legalizează amplasamentul afacerii; (ii) autorizația sanitară de funcționare (la Centrul 
de Medicină Preventivă); (iii) autorizația de prevenire și stingere a incendiilor la exploatarea construcțiilor 
(la Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale); (iv) autorizația de construire, în cazul construcției/
extensiei unor imobile capitale etc.

La fel, întreprinzătorului îi revine sarcina să întreprindă de sine stătător o serie de activități contractate 
legate de organizarea nemijlocită a afacerii:
	 alegerea amplasamentului afacerii (încăperile pot fi construite, procurate sau închiriate);
	 pregătirea spațiilor, procurarea sau închirierea echipamentului și instalarea acestuia;
	 stabilirea relațiilor cu furnizorii;
	 recrutarea și selectarea personalului;
	 promovarea afacerii.

După parcurgerea acestor etape, întreprinzătorul își poate începe activitatea.

O afacere legală este preferată de partenerii de piață.
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Pasul 6: Ce trebuie să fac pentru ca oaspeților să le fie comod?

Pentru ca să creăm din gospodărie un loc atractiv pentru oaspeți, trebuie să identificăm ce posibilități avem, ce punc-
te forte avem la dispoziție și cum le putem folosi. Răspunsurile la întrebările de mai jos ne vor ajuta în acest sens.

1. Turistul care vine va putea să folosească resursele gospodăriei noastre?
Va putea să mănânce, de exemplu, cașcavalul sau untul produs în gospodărie? Va putea să mănânce ouă de la găi-
nile crescute în gospodărie? Va putea să guste legumele din grădină și fructelele din livadă, precum și mâncărurile 
preparate din acestea?

2. În apropierea gospodăriei se află vreun rezervor cu apă (lac, râu)?
Dacă da, atunci există acolo loc sigur pentru înot? Vor putea oaspeții să se plimbe cu barca sau canoe? Vor putea să 
prindă pește? În ce condiții?

3. În apropierea gospodăriei se află vreo pădure?
Dacă da, atunci se vor putea folosi oaspeții de ea? 

4. În apropierea gospodăriei se află vreo fabrică de producție sau altceva, care în mod semnificativ poate să per-
turbeze șederea oaspeților? Dacă este, atunci emite miros și sunete neplăcute? Distruge peisajul? Vor avea oaspeții 
liniște și pace?

5. Comunitatea locală este dispusă pozitiv față de vizitatori?

6. Gospodăria noastră se află într-un loc atractiv?

Este situată într-o zonă naturală valoroasă (parc amenajat sau rezervație naturală)?

Regiunea în care se află gospodăria noastră are valori istorice sau atracții cu legendă, de exemplu, muzee, locuri 
interesante?

7. Gospodăria noastră agroturistică va avea oferte în afara vacanțelor?
Răspunsul la aceste întrebări va ajuta să alegem calea de urmat în agroturism, care poate fi diversă. Mai jos sunt 
detaliate nouă dintre asemenea specializări ale gospodăriilor agroturistice:
•	 gestionarea unității agricole pentru cazare este răspândită în zone deja vizitate sau tranzitate de turiști. De regulă, 

aceste afaceri oferă în special cazare cu o diversitate minimă de alte servicii suplimentare. Exemplele cele mai 
reprezentative sunt: închirierea unei odăi/părți/case pentru locuit cu autoservire, agrocamping sau hoteluri rurale;

•	 agrogastronomie, prin care este satisfăcută cererea de produse alimentare locale sănătoase din gospodăria fermi-
erului, consumate în familia acestuia, la picnic sau în restaurante special amenajate;

•	 turismul în gospodăria agricolă, prin promovarea ofertei complexe de cazare/alimentare/excursii în mediul ru-
ral, de regulă, mai include urmărirea sau participarea în procese agricole, vizitarea gospodăriilor specializate de 
fermieri (producătoare de rase anumite de animale, creșterea unor culturi speciale), familiarizarea cu tehnologii 
agricole, vizitarea unor agromenajerii, poteci tematice sau agrosafari;

•	 vânzări directe de produse agricole către turiști, realizate direct din gospodăria fermierului, din camp, de pe 
plantații în regim de culege singur, din magazinele întreprinderii agricole sau firme specializate (de produse prima-
re sau finite ambalate);

•	 organizarea odihnei la țară realizează ideea clientului de revenire la țară prin minivacanțe de sfârșit de săptămână 
sau sejur îndelungat (ex.: odihna estivală a copiilor), prin organizarea unor evenimente locale sau participări la 
sărbători anume (hramul satului, festivalul cireșelor etc.);

•	 organizarea activităților sportive în mediul rural, în special acolo unde există o infrastructură reprezentativă în 
acest sens (ex.: piste velo pentru bicicliști, lacuri amenajate pentru pescari amatori/sportivi, trasee ecvestre pentru 
plimbatul cu caii, spații special amenajate pentru vânătoarea sportivă sau pentru trofee etc.);

•	 excursii pe domenii agricole, pentru cunoașterea tehnologiilor agricole speciale (ex.: creșterea trandafirilor), vizita-
rea unor parcuri și landșafturi de agrocenoze, labirinturi distractive din anumite culturi (ex: porumb, floarea-soare-
lui);

•	 agroterapia sau organizarea vizitării unor plantații, rezervații de plante medicinale, cu posibilitatea de a cunoaște, 
experimenta, procura produse terapeutice cu specific agrar legat de anumite plante (ex.: terapii naturiste cu fructe 
și legume) sau animale (ex.: apiterapia), parcurgerea unor anumite diete din produse locale sănătoase (ex.: ampe-
loterapia sau terapia cu struguri), organizarea de cure de tratament în minisanatorii rurale;

•	 etnografia oferă o foarte variată diversitate de experiențe, în special, în comunitățile cu specific etnofolcloric. Aici 
se înscriu oferte ale pensiunilor care păstrează și transmit specificul local din satele istorice (ex.: Lăpușna, Lipnic), 
clădiri istorice sătești (care au peste un secol, din vetrele satelor), vizitarea variatelor muzee locale sau atelierelor 
de meșteșuguri tradiționale, gospodării agricole marcante în trecut, organizarea participării la festivaluri etnice 
specifice, locuirea în familii caracteristice locului etc.

Doar gospodăria special amenajată este solicitată de turiști.
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Pasul 7: Ce concret le pot oferi oaspeților? 

De posibilitățile casei noastre va depinde, în mare măsură, alegerea tipului de cazare și a tipului de echipare 
a camerelor sau spațiilor. În scopul unei analize simple a posibilităților, trebuie să răspundem la următoarele 
întrebări de bază:
- câte camere neutilizate de locatarii casei avem?
- adaptăm mansarda sau poate să construim pe lângă casă o clădire nouă pentru cazarea oaspeților?
- avem de gând să preparăm mâncare pentru oaspeți sau ei vor găti de sine stătător în bucătărie separată?
- vom primi oaspeți numai în sezon sau anul întreg?
- avem posibilitatea să conectăm la instalația sanitară existentă o baie suplimentară sau câteva veceuri?

Deja la această etapă aspirațiile unor locatari pot fi epuizate, dar volumul lucrărilor planificate trebuie determinat, 
iar obligațiile împărțite. Deseori apare viziunea de a planifica astfel reparația, ca să îmbunătățim standardele 
de trai pentru întreaga familie. Cu siguranță, asta va da tuturor locatarilor un impuls și va fi un premiu pentru 
efectuarea bună a lucrului în afacerea familială. Să ținem minte că noi suntem cei mai importanți în casa noastră și 
trebuie să ne simțim în ea ca niște gospodari adevărați. Nu ar trebui să luăm exemplu de la fermierii care în timpul 
verii se mută în clădirile menajere, lasând la dispoziția oaspeților propria casă...

Pasul următor trebuie să fie decizia, ce anume dorim să facem, pentru ca în implementarea planului nostru să 
știm de cât timp avem nevoie ca să realizăm lucrul planificat. În momentul respectiv trebuie să ne gândim asupra 
câtorva aspecte generale, care au influență directă asupra succesului ideii noastre. Succesul va depinde de:
• localizarea obiectului;
• tipul de afacere pe care dorim să îl realizăm; 
• tipul bazei de cazare; 
• cerințele clienților potențiali; 
• posibilitățile familiei; 
• resursele financiare pe care le avem la dispoziție.

De regulă, turiștii ce vin în sat au la alegere câteva tipuri de cazare de bază:
• camere pentru 1-4 persoane;
• camere de grup – mai mult de 4 persoane în cameră sau mult mai mult într-o sală comună;
• apartamente separate, cabane sau chiar case întregi pentru vacanță;
• terenuri amenajate pentru instalarea corturilor sau rulotelor.

Proprietarii pensiunilor agroturistice vor decide ce tipuri de cazare vor adopta proporțional necesităților 
potențialilor turiști. Cu cât mai mare este spațiul și numărul de camere pe care le putem oferi oaspeților, cu atât 
mai bine se va simți turistul la noi. 

Asupra imaginii gospodăriei agroturistice au influență câțiva factori importanți: accesul la cazare, dotarea 
camerelor, numărul și dotarea băilor, starea gospodăriei agricole, spațiul de recreare, materialele promoționale, 
semnele de recomandare etc.

Este foarte important să păstrăm stilul propriu și, astfel, să pregătim casa și împrejurările, pentru ca acestea să 
ne reprezinte și să nu devină ceva străin sau dificil. Cea mai des întâlnită greșeală este încredințarea dotării sau 
proiectării spațiului persoanelor care nu simt specificul rural, sunt orientate spre crearea propriei viziuni, de multe 
ori inventate sau prea hoteliere. În așa interioare rupte de realitate ne vom chinui pe noi înșine și pe oaspeții 
noștri, care caută, de fapt, ceva deosebit, ceva de casă, făcut cu inimă și suflet, dar nu încă o pensiune sau hotel 
impersonal. De recomandat vizitarea câtorva gospodării agroturistice bine cotate pe piață sau listarea cataloagelor 
și publicațiilor de agroturism.

Ținem minte: oaspetele a venit la noi să se odihnească (dar nu pentru pedeapsă J) 
și are dreptul să ceară dotarea adecvată a camerelor în dispoziția sa.

Oferta concretă a agropensiunii va respecta câteva reguli generale:
• camere comode și amenajate în exclusivitate pentru oaspeți;
• acces în sufragerie și la necesitate bucătărie dotată pentru turiști;
• spațiul de recreere amenajat și întreținut în jurul casei; 
• decor armonios ajustat la culoare și stil;
• toate elementele oferite turistului sunt amenajate;
• curățenie menținută cu ușurință;
• dotarea camerelor accesibile oaspeților cu sisteme sigure de iluminare adecvată, echipamente electrice 

necesare, asigurarea temperaturii și ventilării respective.

Oferta agroturistică trebuie să se integreze în piața actuală.
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Pasul 8: Cât vor trebui turiștii să plătească?

Într-o pensiune rurală, ca și în orice altă structură de deservire, sosirea turistului este așteptată pentru că presupu-
ne achitarea unui tarif pentru cazare, masă și servicii adăugătoare. Fiecare unitate de cazare își stabilește propria 
politică a prețurilor, în funcție de costurile realizate și profitul așteptat. În industria hotelieră există mai mulți 
factori care influențează formarea prețurilor:
•	 categoria unității de cazare (de clasa econom, medie sau lux);
•	 tipul unității de cazare (hotel pe plajă, hotel-centru de business, vilă turistică, apartamente, pensiune, tabără, 

camping);
•	 perioada de cazare (sezon cu număr înalt de cazări, extrasezon);
•	 durata cazării (una sau câteva zile/săptămâni);
•	 ziua cazării (de lucru sau de week-end);
•	 amplasarea unității de cazare (în centru, la periferia localității, într-o zonă verde);
•	 amplasarea camerei de cazare (la etaje extreme, perspectiva văzută din fereastră);
•	 mărimea camerei de cazare;
•	 numărul de persoane cazate în cameră;
•	 clientul este individual sau parte a unui grup etc.

Astfel, pentru una și aceeași cameră de cazare pot fi stabilite în diferite perioade sau circumstanțe diverse niveluri 
de prețuri. În unele hotele din Chișinău, pentru o cameră există până la 7 tarife. În pensiunile rurale din țară sunt 
3 niveluri de tarife la cazare. Grila de prețuri în plan mondial poate varia până la 40 tipuri de tarife pentru unul și 
același spațiu de cazare. Astfel, cunoaștem:
•	 prețul sandard (afișat la recepție);
•	 preț special (pentru o perioadă anume, propus participanților unui eveniment);
•	 preț de week-end (mai jos în orașe, mai ridicat în zone de odihnă);
•	 preț de grup (mai joase pentru minim 10 persoane);
•	 preț pentru membrii clubului (rabat 5-20%);
•	 preț pentru agenții de turism (în funcție de numărul de clienți cazați într-o perioadă);
•	 preț pentru o zi (fără înnoptare);
•	 preț pentru categorii de vârste (copii, bătrâni) etc.

Trebuie să ținem cont de faptul că restrângerea numărului de tarife practicate înlesnește gestiunea camerelor.

În marketingul hotelier sunt câteva orientări strategice pentru stabilirea nivelului de preț: (i) după costuri de pro-
ducție; (ii) după prețurile concurenților; (iii) după nivelul cererii; (iv) în funcție de anumite reglementări guverna-
mentale și legislative. La baza strategiei de tarife a fiecărei structuri de cazare stau criteriile economice, factorii 
cererii și reglementările legale. Reglementări legale în Republica Moldova la stabilirea prețului în structuri de 
cazare nu sunt prevăzute. Însă acestea sunt influențate indirect de taxele locale (hotelieră, balneară ș.a.), precum 
și de nivelul fiscal general. Limita maximă a tarifului este dictată de cererea de pe piața turistică și este stabilită 
individual de administrația fiecărei unități de cazare. 

În practică stabilirea tarifelor la cazare se face prin folosirea metodelor formale și neformale. La categoria metode-
lor neformale sunt atribuite următoarele: (i) stabilirea intuitivă a tarifului, (ii) copierea tarifului, (iii) prin încercări 
repetate, aplicând diferite tarife și urmărind reacția clienților. Metodele formale se bazează pe criterii obiective: 
(i) volumul investiției totale în afacere; (ii) gradul de ocupare; (iii) costurile de întreținere; (iv) așteptările cu privire 
la recuperarea investiției. De exemplu, una din reguli recomandă în a forma prețul de închiriere a unei camere 
reieșind din recuperarea tuturor investițiilor pentru ea după 1000 de cazări. Prețul pentru cazare se prezintă, de 
regulă, pentru o cameră sau pentru o persoană/noapte, la fel se specifică reduceri (sau nu) pentru copii (vârsta), 
suma reducerii, termenele de aplicare sau alte condiții.

Serviciile de alimentație sunt în pachetul de bază și, de regulă, includ diferite combinații dintre micul dejun, dejun 
și cină. Chiar dacă se comercializează preparate separate incluse într-un meniu, într-o pensiune rurală din simplita-
te se va opta pentru stabilirea unui preț fix al unei mese. Astfel, micul dejun va avea un preț, dejunul și cina – altele. 
Stabilirea prețului de vânzare a preparatelor servite la o masă se poate face prin:
- aplicarea la costul de achiziție a materiilor prime a unui coeficient multiplicator (30-40%);
- aplicarea unui preț mediu pe piață în funcție de segmentul de clientelă ales și de concurență;
- combinând variantele anterioare, așa cum adesea obligă circumstanțele.

Prețul pentru alimentare se prezintă în meniu pentru o porție la micul dejun, prânz, cină, alte variante, diete spe-
ciale, mese în aer liber, banchete, bucate tradiționale, de sărbătoare etc.

Prețurile ajustate diverselor categorii pot umplea pensiunea de turiști.
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Introducere în agroturism

Pasul 9: De unde vor afla? Cum să promovăm o gospodărie agroturistică nouă?

Se începe pornind de la posibilitățile agropensiunii și sursele financiare pe care le poate aloca pentru re-
clamă. Trebuie de cunoscut că elaborarea și editarea unei afișe publicitare sau plasarea ofertei pensiunii 
agroturistice în internet nu trebuie să coste mult. Nu e necesar în acest scop de mers deodată la o agenție de 
reclamă sau la o tipografie. Mai întâi se observă modalitatea de promovare a altor gospodării agroturistice, 
documentați-vă în centrul consultativ agricol ACSA din localitate, la alte organizații nonguvernamentale care 
se ocupă cu dezvoltarea turismului sau printre cunoscuți. Aceștia vor oferi suportul informațional și alte 
soluții bune, idei eficiente sau canale de informare ieftine despre gospodăria dvs. 

Dacă despre gospodăria ta 
nu este posibil să afli din internet, 

atunci pentru majoritatea turiștilor 
ea nu există!

Informația dintr-un pliant promoțional sau prezentare în internet trebuie să fie succintă, clară și concretă 
(cazare, atracție, alimentare, categorie). Iata câteva sfaturi utile:
•	 descrierea ofertei trebuie să fie sinceră – în conformitate cu ceea de ce turistul va dispune în gospodărie. 

Se menționează numai despre servicii deja existente, echipamente sau atracții veridice;
•	 oferta trebuie să includă: 
	descrierea camerelor pentru oaspeți;
	informații despre alimentare;
	termenele în care sunt primiți oaspeții;
	detalii despre acces;
	condițiile de trai; 
	posibilitatea atracțiilor suplimentare;
	prețurile;   

•	 prețurile trebuie specificate pentru următoarele categorii:
	la cazare: cost pentru o cameră sau o persoană/înnoptare, reduceri (sau nu) pentru copii (de spe-

cificat vârsta), % sau suma reducerii pentru anumite situații (cazare pentru un număr mare, un pat 
suplimentar în odae), termenele de aplicare sau alte condiții;

	la alimentare: pentru o persoană cu alimentare complexă, costul micului dejun, al prânzului, al cinei 
sau al altor variante (diete speciale, mese în aer liber, banchete, bucate tradiționale, mese de sărbă-
toare);

	la alte servicii: pentru excursii, transport local sau organizarea unor vizite tematice etc.
•	 nu se trec toate informațiile, ci numai cele mai importante și care vor interesa turistul cel mai mult. Dacă 

pliantul/postarea va fi supraîncărcată, conținutul va deveni greu de citit; 
•	 se vor evita categoric aprecierea și comentarea opiniilor noastre despre noi înșine – turistul singur ne va 

aprecia! Nu scriem ...bucătărie excelentă, cel mai bun personal, cele mai bune plăcinte din Moldova…, 
cazare comodă. Căci o singură abatere de la splendoarea aceasta va provoca o disonanță care va pătrun-
de adânc în gândul turistului despre pensiune;

•	 trebuie consultată părerea unui expert de reclamă referitor la conținutul și aspectul pliantului sau postă-
rii în internet; 

•	 calitatea fotografiilor agropensiunii și zonei din jur trebuie să fie înaltă, iar contextul lor – reprezentativ; 
•	 pagina web trebuie să fie simplu structurată și comodă, ca și un pliant promoțional; 
•	 la fel ca și în cazul afișei, mai întâi se face o sondare a pieței, apoi transmitem către specialist spre ela-

borare conținutul și mesajul paginii web. Recomandabilă este plasarea link-ului agropensiunii pe pagina 
unor asociații turistice regionale, organizațiilor non-guvernamentale ce se ocupă cu dezvoltarea turis-
mului, rezervații naturale sau primăriei. Se vor folosi oportunitățile oferite de asociații sau informațiile 
turistice deja existente. Uneori există posibilitatea plasării libere a link-ului pe aceste pagini sau prin 
decontări de barter (exemplu: achitarea prin servicii de cazare, alimentare pentru colaboratorii acestor 
instituții);

•	 cel mai bun mijloc de distribuire a pliantelor noastre sunt târgurile și expozițiile dedicate turismului 
național, care au loc în țara noastră; 

•	 o altă modalitate bună este plasarea pliantelor într-un magazin de la marginea drumului național sau în 
oficiul primăriei.

Un produs cunoscut este un produs vândut.
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Introducere în agroturism

Pasul 10: De unde turiștii pot cumpăra? 

Cu cât o agropensiune este mai cunoscută, cu atât aceasta este mai solicitată. Până a lua o decizie, turistul 
culege, prelucrează și analizează un anumit soi de informație privind: (i) călătoria în ansamblu, (ii) destina-
ția turistică, (iii) obiectele turistice care merită să fie vizitate, (iv) oamenii, tradițiile, bucătăria, (v) serviciile 
de care ar avea nevoie și pe care le-ar putea procura, (vi) felul în care își poate organiza timpul liber etc. 
Din experiența multor companii, un sistem de comunicare poate fi creat pentru a ajuta turistul în acest 
sens. Scopul unui asemenea instrument de informare-comunicare trebuie să se axeze pe trei funcții mari:
- funcția de documentare, adică de a aduce informația utilă până la turist, pentru ca acesta să-și poată 

fundamenta motivația de a călători într-o localitate rurală;
- funcția decizională, pentru a-l ajuta să-și analizeze prioritățile și necesitățile, ca până la urmă să ia o 

decizie corectă privind o programă turistică concretă;
- funcția operațională, pentru a ajuta vizitatorul să se orienteze în timpul călătoriei, să apeleze eficient 

la serviciile necesare, să-și poată programa timpul etc.
Informația pentru turiști trebuie să convină anumitor criterii:
- exprimare prin diverse moduri: scrise, audiovizuale, electronice, dar și prin viu grai de la populația 

locală;
- o prelucrare finalizată: sub formă de postere, hărți, ghiduri etc.;
- să aibă direcție dublă (feedback): de la sursă la turiști și invers;
- să fie preponderent sub formă de recomandări, documentări, mai puține restricții;
- să fie actuală și să se refere la necesitățile reale ale turiștilor;
- să se încadreze într-o concepție.

În sistemul de comunicare agropensiune - turist, activitățile de comercializare a ofertei pot fi realizate 
prin diverse canale și modalități: (i) publicitate, (ii) promovarea vânzărilor, (iii) relații publice, (iv) utilizarea 
mărcilor, (v) evenimente promoționale, (vi) agenți de vânzare etc.

Promovarea vânzărilor reprezintă un ansamblu de tehnici de stimulare și de creștere a vânzărilor de bu-
nuri și servicii. Într-o pensiune turistică acestea se pot realiza prin: (i) reducerea de preț pe perioada unor 
sărbători sau evenimente; (ii) cadouri promoționale sub formă de suvenire, dulciuri, băuturi, flori sau de 
servicii suplimentare; (iii) vânzări grupate trei servicii la prețul de două, comercializarea serviciilor în grup 
la un preț mai mic decât dacă s-ar vinde separat.

Relațiile cu publicul menținute de proprietarul pensiunii care instituie un plan de activități consecvente 
pentru păstrarea unor contacte permanente de prietenie sau de parteneriat cu clientela, intermediarii, 
mass-media, structurile guvernamentale etc. Pentru fiecare tip de activități vor fi practicate diferite tehnici 
specifice: (i) primirea și crearea condițiilor pentru organizarea unor întruniri speciale; (ii) tehnici de întreți-
nere a relațiilor cordiale cu reprezentanții mass-media, pentru transmiterea la momentul oportun a unor 
mesaje promoționale (interviuri, comentarii, comunicate de presă etc.); (iii) crearea de evenimente spe-
ciale pentru punerea în atenție a pensiunii, informarea despre o aniversare, un mic succes comercial etc.

Promovarea mărcii proprii printr-un ansamblu de semne (desene, cuvinte, slogane, culori) ce individuali-
zează întreprinderea sau un anumit tip de servicii. Avantajele unei mărci sunt: (i) se memorizează ușor și 
este mai lesne de găsit; (ii) se asociază cu calitatea; (iii) o cotă mai mare pe piața de consum; (iv) clienții 
plătesc pentru servicii de marcă un preț mai înalt; (v) un nivel mai ridicat al investițiilor atrase; (vi) mai 
mari oportunități de creștere și diversificare; (vii) fidelizarea clienților și asigurarea în viitor a unui nivel 
constant al vânzărilor.

Manifestările promoționale reprezintă o totalitate de activități publice cu impact cultural sau social, cum 
ar fi participările la diverse activități culturale, expoziții, tărguri specializate etc. sau implicarea în acțiunile 
de sponsorat. 

Reușita comercializării serviciilor turistice ale unei pensiuni ține de felul în care se manifestă proprietarul 
ca un bun negociator. Cu cât mai convingător, amabil și negociator abil se va dovedi, cu atât va înregistra un 
număr mai mare de vânzări. Serviciile nu se pipăie, este nevoie de suficientă imaginație să arăți avantajele 
acestora. Și, desigur, insistență.

Turiștii trebuie să vă gasească ușor.
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Concluzii: 10 condiții pentru succes

1. Încercați, nu vă fie 
frică de o afacere 
în ospitalitate.

6. Doar gospodăria 
special amenajată 
este solicitată de 
turiști.

2. Angajați familia 
în afacerea 
agroturistică.

7. Oferta agroturistică 
trebuie să se 
integreze în piața 
actuală.

3. Puterea destinației 
agroturistice stă în 
calitatea atracțiilor 
ei.

8. Prețurile ajustate 
diverselor categorii 
pot umplea 
pensiunea de 
turiști.

4. Amenajările 
pentru necesitățile 
turistului dau 
prioritate utilizării 
banilor.

9. Un produs 
cunoscut este un 
produs vândut.

5. O afacere legală 
este preferată de 
partenerii de piață

10. Turiștii trebuie să 
vă gasească ușor.

Foto: Marina Miron

Foto: Marina Miron
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Partea a II-a
Capitolul 1.
Aspecte juridice privind activitatea economică în turismul rural

Tendințe în turismul internațional

Tendințe generale privind numărul de călători

Turismul este unul dintre sectoarele economiei care se află într-o creștere rapidă. Conform datelor 
Organizației Mondiale de Turism (UNWTO), în următorii 15 ani turismul își va dubla veniturile. După 
cum arată datele din ultimii 10 ani, turismul este în ascensiune, având o rată anuală de cca 4%, în 
pofida crizei din anii 2008-2010.

Caracteristic pentru dezvoltarea turismului, 
în general, dar, îndeosebi, pentru dezvoltarea 
agroturismului, în particular, este creșterea 
interesului pentru turismul natural și cultural. 
Călătoriile în natură au înregistrat o rată anuală 
de creștere de la 10% până la 30%. 

A doua tendință caracteristică este interesul 
față de culturile locale. Aproximativ 35% din 
toate călătoriile în străinătate includ compo-
nenta culturală. 

Dacă este vorba despre continente, ca 
destinație, Europa predomină în continuare. În 
top-ul anului 2020, după numărul de turiști, pe 
regiuni, se prognozează:
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Creșterea veniturilor și a numărului de turiș�

Nr. turiș� [mil.]
Sosiri [mil. USD]

Sursă: Report, United Nations World Tourism Organization, 2011

Raportul UNWTO privind turismul mondial, 2011

Anul Număr turiști, mil. Venituri, mld. USD
1950 25 2.1
1960 70 6.8
1970 165 18
1980 285 105
1990 458 268
2000 698 475
2002 714 470
2008 913 941
2009 877 852
2010 935 900

2023 (așteptări) 1.700 2.000

Sursă: Report, United Nations World Tourism Organization, 2011

Zece țări generatoare de cel mai mare număr de călători

Locul Țara Turiști, mil. persoane Pondere

1 Germania 72,6 10%

2 SUA 64,0 9%

3 Marea Britanie 54,9 8%

4 Franța 31,7 5%

5 Canada 27,3 4%

6 Olanda 23,5 3%

7 Italia 22,4 3%

8 Rusia 21,7 3%

9 Japonia 19,6 3%

10 China 16,1 2%

Sursă: IPK, World Travel’s Monitor Company , 2011.

•	 Europa (717 mil. turiști);
•	 Asia de Est și Pacific (397 mil. turiști);

•	 America (282 mil. turiști);
•	 Africa, Orientul Mijlociu și Asia se Sud.
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Tendințele în formele de turism practicate

Analiza dezvoltării turismului în ultimul deceniu denotă următoarele tendințe: 
1) creșterea cererii pentru tipuri alternative de turism, cum ar fi cel cultural, sportiv, ecologic, 

rural etc.; 
• necesitatea unor oferte de turism creativ 
• tendințe de adaptare a hotelului la cerințele clientului, cum ar fi: hoteluri verzi, tematice, 

spa, pentru congrese, all-suite ect.:
2) aplicarea de noi tehnologii privind securitatea în turism;
3) creșterea numărului de consumatori sensibili la majorarea prețurilor pentru serviciile 

achiziționate („prețul” – cuvântul-cheie căutat);
4) sporirea utilizării internetului/rețelelor de socializare în activitatea turistică;
5) creșterea nivelului de calitate a serviciului turistic pe întregul „lanț de producție”.
De remarcat că, în ceea ce privește beneficiarul serviciilor turistice și de cazare, se evidențiază 
două tipuri de călătorii predominante: 

a. Călătoriile de afaceri
La moment, constituie o componentă foarte importantă din oferta turistică. 
Motivele privind creșterea numărului călătoriilor de afaceri sunt: deschide-
rea frontierelor în UE, zborurile ieftine, numărul mare de hoteluri care nu 
sunt utilizate în totalitate în afara sezonului, globalizarea afacerilor, și, mai 
nou, outsourcing-ul. Cele mai preferate tipuri de călătorii de afaceri sunt: (i) 
întâlnirile, conferințele, seminarele, atelierele de lucru și instruire, (ii) călătoriile 
motivaționale, (iii) călătoriile de afaceri obișnuite legate de onorarea unor contracte, (iv) excur-
siile de cercetare și studiu, (v) o combinație dintre acestea. În terminologia profesională a turis-
mului, funcționează acronimul „mice”. MICE,  „șoareci”, provine de la patru cuvinte - meetings, 
incentives, conferences, exhibitions (în română - întâlniri, stimulente, conferințe, expoziții). Me-
rită de menționat faptul că, pentru turistul de afaceri, sunt importante nu numai mijlocul de 
transport, hotelurile, sălile de conferință, dar, în cadrul stimulentelor, și toate atracțiile turistice 
disponibile (care trebuie să relaxeze angajații și să consolideze echipele), cu accent deosebit pe 
formele colective de divertisment și recreere;

b. Călătoriile de odihnă
Acestea constituie un sector mare, care se dezvoltă tot mai mult în prezent, prin: creșterea nive-
lului de bunăstare al oamenilor, extinderea perioadei afectate timpului liber și scăderea relativă 
a costului de odihnă.

Călătoriile de odihnă au diferite motivații: (i) pentru plăcere și recreere, (ii) vizitarea prieteni-
lor și rudelor, (iii) interes pentru istorie și cultură, (iv) vizitarea locurilor de atracții, (v) diver-
tisment etc.

Clasificarea călătoriilor de odihnă în funcție de scopul lor

Recreere Atracții Divertisment Alte

Călătoriile pentru 
frumusețe Parcuri de distracții Târguri și festivaluri Eco-turism

Călătoriile sportive Jocuri de divertisment Artă și performanțe Agroturism

Călătoriile de aventură Safari, vânătoare Cumpărături Vizite la rude și prieteni

Călătoriile religioase Patrimoniu cultural și național Evenimente (events) Vizite în țara strămoșilor

Turismul pro-sănătate Cultură, resurse balneo-climaterice

Sursă: IPK, World Travel’s Monitor Company, 2011.
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E-turismul creează noi tendințe

Utilizarea mijloacelor electronice și de transfer a datelor în turism este cunoscută ca e-turism. 

O incursiune în trecutul fenomenului turistic evidențiază câteva etape de dezvoltare. Primul 
„boom turistic” a apărut odată cu dezvoltarea căilor ferate. Un mijloc de transport ieftin și co-
mun a permis călătoriile la distanțe relativ mari. Al doilea element important în dezvoltarea 
turismului a fost introducerea mai multor zile libere pentru lucrători. Timpul liber începe să 
fie utilizat pentru agrement nu numai de către elită, dar și de lucrători. Etapele următoare au 
ținut de răspândirea transportului auto și aviatic. Dar instrumentul care a schimbat cel mai mult 
funcționarea turismului modern este internetul.

Anume internetul a permis revoluția operatorilor de transport ieftin. Au apărut zboruri ieftine, 
la care serviciile sunt cu 70% mai ieftine, comparativ cu cele tradiționale. Mai transparente au 
devenit stabilirea și competitivitatea prețurilor. Având calculatorul la îndemână, se pot revizui 
multe oferte și alege în mod corespunzător cea mai potrivită ofertă pentru client. Rețeaua per-
mite turiștilor să împărtășească opiniile lor cu lumea (este dificil în prezent de ascuns neajunsu-
rile ofertei). În ceea ce privește îmbunătățirea sistemului de evaluare, consumatorul poate mai 
mult afla despre locurile potențiale de destinație. Portaluri specializate (precum Trip Advisor, 
Booking.net etc.) transmit părerile clienților cu referire la evaluarea hotelului sau evenimentelor 
turistice. Mai interesant, portalurile nu sunt interesate în a da preferință vreunui grup, deoarece 
finanțele lor sunt bazate pe participarea comună a turiștilor, deci pentru ei mai important este 
să devină o sursă sigură de informații. 

Internetul înlesnește „calea spre piață” atât pentru firmele turistice mari, cât și pentru cele mici. 
Datorită internetului, nu mai este nevoie de a deschide mai multe reprezentanțe care necesită 
cheltuieli suplimentare, fapt ce egalează șansele de concurență chiar cu cele mai mari birouri. 

Internetul pune în practică legea numerelor mari (ex: doar 7% din locuitorii unui stat ca India au 
acces la rețea, dar asta este egal cu 75 milioane de oameni!).

Funcțiile internetului în turism:
•	 distribuirea informațiilor;
•	 comerțul electronic;
•	 comunicare operativă (întrebări referitor la disponibilitate/preț/calitate/localizare);
•	 rezervări și confirmări;
•	 depozite și conturi;
•	 reclamații;
•	 cereri specifice;
•	 servicii auxiliare.

Creșterea ponderii e-turismului este determinată de următoarele tendințe:
•	 utilizarea internetului în călătorii, în planificare/rezervări de către oamenii de afaceri și 

turiști continuă să crească;
•	 rezervările directe on-line până în 2020 de către clienți vor constitui o cotă semnificativă pe 

piață (în special populația din țările industrializate);
•	 „turismul virtual” va declanșa o creștere a cererii pentru informațiile multimedia despre 

călătorie;
•	 televiziunea interactivă și dispozitivele mobile vor fi utilizate din ce în ce mai mult pentru 

distribuția produselor și serviciilor turistice.
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Tendințele pe termen lung în turism

Clientul educat și piața actuală extrem de fragmentată determină faptul că furnizorul de servicii tre-
buie să fie creativ și inovator. Abilitatea de a controla și a compara opiniile scot în prim-plan din 
ce în ce mai mult credibilitatea ofertelor. Totodată, în prezent turiștii au așteptări mai mari decât 
generațiile anterioare. Astfel, un client mai avansat, inteligent și educat cunoaşte ce doreşte.

O analiză detaliată scoate în evidență cine este clientul contemporan în turism:
•	cu experiență și independent, în special la rezervarea călătoriei, căutarea direcțiilor (ex: butonul Fă 

asta singur, acum);
•	este mai interesat, încearcă noi experiențe, noi gusturi, noi stiluri de viață, cunoaște oameni noi;
•	mai activ: preferă multi-activitatea și dorește să învețe de la alte culturi;
•	 îi place se aibă contact cu alte persoane, să trăiască într-o altă cultură decât cea proprie;
•	orientat spre tehnologiile moderne și studiere;
•	caută cel mai bun raport preț/calitate a produselor turistice (plătește pentru valori, fiece ofertă își 

merită prețul propriu);
•	este din ce în ce mai prietenos pentru mediu și sensibil social;
•	dorește să-și aprofundeze cunoștințele despre locurile pe care le-a vizitat;
•	are preferințe variate pentru diferite durate ale concediului, necesită diferite tipuri de turism etc.

Toate aceste caracteristici fac ca profilul turistului de azi să devină unul schimbat față de cel de acum 
un deceniu. În acest sens, pot fi observate diferențe semnificative între tipul de turist vechi și cel nou.

Cu ce se deosebește turistul contemporan de cel de acum jumătate de secol?

Turistul vechi Turistul contemporan

Caută soarele Caută experiențe diferite

Merge după mulțime Caută schimbări

Comportament ”azi aici, mâine colo” Privește, se distrează, dar nu distruge

E de-ajuns să arate unde a fost Este mulțumit că se distrează

Este client, care are oricând dreptate Este consumator înțelegător 

Îi plac atracțiile Îi place sportul

Este prudent Are spirit de aventură

Mănâncă în hotel Savurează mâncăruri locale

Merge în locurile tradiționale Preferă locații necunoscute

Sursă: După World Travel Monitor Company, 2011.
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Reglementări legale privind turismul rural în practica internațională

În perioada postbelică s-a perfecționat o legislație și o bază normativă în ceea ce privește turismul în majori-
tatea țărilor europene. Aceasta a fost, bineînțeles, o consecință logică a dezvoltării circuitelor turistice între 
diferite țări, apariția cererii din ce în ce mai diversificate și, respectiv, a unei oferte adaptate necesităților 
specifice călătorilor. În ultimul timp, în virtutea proceselor de globalizare a economiei, deci și a industriei tu-
ristice, se analizează compatibilitatea unor norme și reglementări într-un domeniu atât de tradițional, adică 
propriu fiecărei țări sau chiar regiuni, cum este cazarea oaspeților și structurile de alimentare. Cât privește 
turismul în mediul rural, în spațiul european acesta este tratat astfel:
- cazare în locuințele sătenilor (locuințe sau „adăposturi”);
- hotelăria rurală;
- campingul în zonele rurale;
- odihnă în satele de vacanță;
- o combinație dintre aceste forme.
Actele juridice de reglementare a turismuluii în zonele rurale sunt grupate, după cum urmează:
a) reglementări ale activității economice:
- de cazare/alimentare (prin legi naționale, ordinele autorităților de turism, deciziile autorităților locale);
- organizarea agrementului;
- transportul turiștilor;
- restricții (ex. țări care din motive de protecție a mediului nu încurajează dezvoltarea campingurilor);
b) reglementări ale normelor tehnice:
- dotări și echipamente (care sunt considerate o garanție a calității);
- clasificări pentru unele structuri de deservire a turiștilor (hoteluri, moteluri, hanuri, restaurante alte);
- numărul și calitatea serviciilor pentru anumite unități de cazare;
- calitatea unor echipamente specifice (mobilier, utilaje de drumeție, alpinism, ecoturism);
- calitatea unor bunuri și produse (măsuri impuse pentru protecția consumatorului);
c) reglementări ale tarifelor pentru turismul în mediul rural:
- nu se observă o politică unică a tarifelor practicate, ele pot varia considerabil (de la o libertate deplină 

a prețurilor (Germania, Belgia, Italia, Polonia) reglementate la nivel național (Franța), regional (Spania) 
sau sunt impuse);

- prestatorii pot practica, în funcție de caz, prețuri fixe sau nu;
d) fiscalitate:
- în unele țări (Franța, Irlanda, Polonia ș.a.) se practică un regim fiscal special pentru hotelăria rurală și 

cazările în locuințele cetățenilor;
- asociațiile naționale ale prestatorilor de servicii turistice în zonele rurale reprezintă interesele membri-

lor săi în raporturile cu organele fiscale (ex: campingurile care deservesc membrii sindicatelor locale au 
un regim fiscal aparte);

e) calitatea personalului implicat în turism:
- certificarea aptitudinilor unor categorii de profesioniști (manageri, ghizi, bucătari etc.) la nivel național 

(brevet de turism în România ș.a.);
- perfecționarea profesională a membrilor asociațiilor de specialitate naționale (Asociația Ghizilor, Asoci-

ația Hotelierilor, Asociația Bucătarilor etc.);
- obligativitatea reinstruirii cadrelor din turism la anumite perioade (România, Ungaria, Polonia, Franța ș.a.);
f) subvenții din bugetele publice
- finanțarea programelor de studii și creștere a calității muncii;
- investiții directe pentru amenajări, modernizări și construcții de unități comerciale (o dobândă bancară 

joasă la creditele pentru turismul rural);
- promovarea prin editarea „ghidurilor de turism rural” la nivel regional și național, încurajarea acțiunilor de 

asociere a comercianților din turismul rural în vederea promovării lor printr-o singură marcă regională etc.
Odată cu evoluțiile sistemului comunitar european, când se intensifică circulația cetățenilor spre destinațiile 
din alte țări, se desfășoară o actualizare și ajustare la exigențele internaționale a normelor de primire și de-
servire a oaspeților. De aceea, este necesar a lua în considerare dinamica unor modificări legislative în țările 
din regiune (unde evident activează partenerii agenților economici moldoveni), dar și din Republica Moldova.
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Istoria dezvoltării turismului în Republica Moldova 

În Republica Moldova sectorul de turism este gestionat de o autoritate națională distinctă, subordonată direct Gu-
vernului. Aceasta are propriul Colegiu și este asistată de Consiliul consultativ de turism, gestionează bugetul public 
pentru necesitățile de dezvoltare a turismului. Politicile publice promovate în turism sunt axate pe dezvoltarea 
turismului intern și receptor, sporirea imaginii turistice a țării, susținerea IMM pentru diversificarea economică 
locală.
Totuși, în evoluția sa turismul în Republica Moldova a avut diferite etape: 
a) perioada în care statul avea rolul doar de „observator” al fenomenului turistic (1990-1994)
Timp de 4 ani atribuțiile generale de coordonare a sectorului turistic au fost exercitate de două instituții, a căror 
activitate s-a axat pe următoarele:
Departamentul de stat pentru turism al R.S.S. Moldova (1990-1992):
•	 crearea Asociației internaționale pentru turism și schimb în R.S.S. Moldova „Basarabia-Tur”;
•	 formarea Asociației naționale pentru turism „Moldova-Tur”;
•	 crearea Reprezentanței Departamentului  la Vama Leușeni;
•	 privatizarea proprietăților publice;
•	 stabilirea unor incertitudini referitor la proprietățile Republicii Moldova în Ucraina și Rusia;
Ministerul Tineretului, Sportului şi Turismului (1992-1994):
•	 subordonarea Asociației naționale pentru turism „Moldova-Tur”;
•	 licențierea întreprinderilor din turism;
•	 efectuarea primelor investigații statistice în turism (1992);
b) perioada în care statul a abandonat gestionarea sectorului turistic (1995-1999)
Una din subdiviziunile Ministerului Economiei gestiona datele despre evoluția sectorului turistic. În această peri-
oadă a fost elaborat un concept de dezvoltare a sectorului până în 2005 și a fost pregătit proiectul primei legi a tu-
rismului. De remarcat că, din momentul proclamării independenței Republicii Moldova și până la adoptarea Legii 
turismului nr.798 din 11.02.2000, nu a existat niciun act legislativ care să reglementeze domeniul turismului, ceea 
ce a determinat esențial starea de incertitudine instituțională, dar și funcțională în domeniu la toate nivelurile;
c) perioada de consolidare instituțională  a Autorității naționale de turism (2000-2015)
Autoritatea națională de turism a fost creată ca rezultat al necesităților de coordonare directă de către Guvern a 
sectorului tiristic, de aplicare a standardelor de calitate în domeniu, de dezvoltare a turismului intern și receptor. 
Agenția Națională de Turism (2000-2001)
•	 Proiectul PNUD „Dezvoltarea durabilă a turismului în Moldova”;
•	 constituirea Fondului special pentru promovarea și dezvoltarea turismului (2001); 
•	 marcarea primelor trasee turistice;
•	 elaborarea paginii web și a logo-ului turistic al Republicii Moldova;
Departamentul Dezvoltarea Turismului (2001-2005):
•	 elaborarea Strategiei dezvoltării durabile a turismului (2003-2015);
•	 crearea Centrului național de instruire continuă în turism: 
•	 elaborarea Normelor metodologice pentru calitatea personalului în turism;
•	 crearea Colegiului Departamentului Dezvoltării Turismului;
•	 elaborarea Sistemului național de clasificare în turism (unități de cazare și de alimentație)
•	 inventarierea structurilor turistice de cazare;
•	 reducerea inconsecventă a unor bariere pentru business-ul turistic (Ghiliotina 1 și 2)
•	 elaborarea în comun cu alte autorități a Programelor naționale „Satul moldovenesc” și „Drumul vinului” 

(2004);
Ministerul Culturii şi Turismului (2005-2009):
•	 redactarea noii Legi a turismului (nr.352-XVI din 24.11.2006);
•	 delimitarea teoretică a atribuțiilor de politici publice și a celor executive în domeniu;
•	 funcționarea Agenției de administrare a zonelor turistice naționale (2005-2009);
•	 elaborarea Planului de dezvoltare instituțională, instituirea Colegiului MCT și a Consiliului Consultativ în Tu-

rism;
•	 crearea Comisiei pentru impulsionarea dezvoltării turismului în mediul rural;
•	 elaborarea traseelor turistice reprezentative;
•	 organizarea acțiunilor de vizibilitate turistică consacrate evenimentului de „650 de ani ai Moldovei”;
Agenția Turismului (2009-prezent);
•	 restabilirea capacităților administrative ale Departamentului Dezvoltării Turismului;
•	 funcționarea Colegiului AT și a Consiliului Consultativ al AT;
•	 reactualizarea Strategiei de turism, constituirea Grupurilor de lucru tematice privind actualizarea legislației în 

domeniul turismului.
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Atitudinea autorităților față de turismul rural

De remarcat că, în ultimul deceniu, instituțiile statului manifestă o atitudine pozitivă vizavi de turism, 
în general, și de cel rural, în special. Angajamentele autorităților au fost probate, deși modest, prin 
următoarele:

•	 de la proclamarea Independenței Republicii Moldova, sectorul turistic a fost considerat, deși 
confuz, un domeniu de perspectivă, cu efecte multilaterale: economice, sociale, de cooperare 
interculturală atât în Vest, cât și în Est. Totodată, sectorul nu a fost îndeajuns coordonat o perioadă 
îndelungată de timp, fapt ce a favorizat dezvoltarea acestuia conform regulilor pieței liberalizate; 

•	 în politicile publice, turismul este văzut ca un segment al economiei naționale cu posibilități 
de generare a unor beneficii socioeconomice și un catalizator în dezvoltarea altor sectoare sau 
teritorii defavorizate, precum mediul rural, ariile naturale protejate și monumentele cultural-
istorice; 

•	 autoritățile promovează dezvoltarea turismului pentru sporirea imaginii pozitive a țării, atragerea 
vizitatorilor în țară, îmbunătățirea infrastructurii turistice, cooperarea bilaterală și transfrontalieră; 

•	 Republica Moldova are o serie de avantaje care pot impulsiona dezvoltarea industriei turistice: 
costul scăzut al forței de muncă și al terenurilor, disponibilitatea resurselor turistice cu valoare 
națională și regională, insuficiența diversificării ofertei turistice, fapt ce creează nișe noi pentru 
importante segmente de piață, promovarea la nivel național a unui sistem clar de calitate a 
serviciilor și de clasificare a unităților de cazare a turiștilor, inițierea unui set de măsuri pentru 
dezvoltarea zonelor turistice naționale; 

•	 promovarea susținută a turismului rural prin expoziții și materiale publicitare.
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Situația turismului rural în Republica Moldova

În prezent turismul rural reprezintă cca 7% din totalul unităților de cazare, care concentrea-
ză un fond de cazare sub 5%. În pensiuni în ultimii 10 ani a fost deservit un număr de 90,7 
mii persoane (3,31% din clienții unităților de cazare). Totuși se constată că oferta de turism 
rural în țară este încă redusă.
Evoluția performanțelor pensiunilor și agropensiunilor în Republica Moldova

Anul Total turiști Total înnoptări Nr. mediu zile 
sejur

Nr. turiști 
străini

Nr. înnoptări 
turiști străini

Nr. mediu zile 
sejur, turiști 

străini

2004 372 1 854 4,98 229 1 571 6,86

2005 1807 3 799 2,10 1003 2 492 2,48

2006 7763 50 047 6,45 3102 24 728 7,97

2007 8932 56 778 6,36 3488 29 797 8,54

2008 11392 59 429 5,22 2981 23 242 7,80

2009 12346 49 486 4,01 2500 12 917 5,17

2010 13290 43 583 3,28 2383 7 219 3,03

2011 11701 37 317 3,19 2417 8 482 3,51

2012 11570 36 895 3,19 3881 15 240 3,93

2013 11526 34 513 2,99 4353 15 380 3,53

În Republica Moldova acest gen de afaceri poate avea succes reieșind din următoarele con-
siderente: zonele turistice rurale sunt tot mai solicitate de către orășeni și turiști străini; 
călătoriile în raza de 30-50 km de la orașe devin competitive comparativ cu deplasările la 
distanțe lungi în străinătate; costul serviciilor prestate în agropensiuni este mai mic decât 
în alte unități de cazare; afacerea poate fi inițiată relativ simplu și ieftin; oferta agropensi-
unilor, de regulă, este complexă și localizată „sub același acoperiș”, ceea ce o face foarte 
atractivă pentru beneficiari.

Evoluția pensiunilor în ultimii 10 ani (2004-2013)

Investiția pentru lan-
sarea afacerii nu este 
mare, deoarece se 
solicită în principal 
doar cheltuieli ce țin 
de amenajarea casei, 
conform Normelor 
metodologice și crite-
riilor de clasificare a 
structurilor de primire 
turistice cu funcțiuni 
de cazare și de servire 
a mesei, pentru ob-
ținerea statutului de 

agropensiune. La fel, sunt solicitate și investițiile pentru pregătirea personalului, amena-
jarea teritoriului adiacent gospodăriei, publicitate și promovarea serviciilor (vezi Anexa 3). 
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Acte legislative și normative privind turismul rural 

Legislația Republicii Moldova în general încurajează dezvoltarea diverselor forme de turism (inclusiv a celui 
rural). Actele normativ-juridice în vigoare se referă sumar la anumite problematici specifice turismului rural. 
În Republica Moldova actualmente nu există o lege (proiectul Legii turismului rural este acceptat de Guvern și 
propus Parlamentului pentru adoptare) sau vreun act normativ aparte care ar reglementa operațiunile de turism, 
în special în mediul rural (nu există și în multe alte țări unde această formă de turism este practicată demult), dar 
pot fi enumerate cca 30 de documente legislative ce definesc în anumite articole:
- felurile de antreprenoriat posibile în turismul rural;
- administrarea și utilizarea eficientă a resurselor cu valoare turistică deținute de comunitățile locale;
- raporturile Autorității naționale de turism și autoritățile publice locale sau alți gestionari de resurse turistice;
- asigurarea financiară a acțiunilor de utilizare a resurselor naturale și antropice în activitățile de turism și 

odihnă etc.
Cadrul juridic ce reglementează operațiunile de turism în mediul rural
A. Domeniul turistic
1. Strategia de dezvoltare a turismului „Turism 2020”, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr.338 din 19.05.2014;
2. Hotărârea Guvernului „Cu privire la impulsionarea dezvoltării turismului în mediul rural” nr. 979  din 12.08.2008/Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova nr.157-159/981 din 19.08.2008;
3. Legea nr.352 din 24.11.2006 cu privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova/în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova nr.14-17 din 02.02.2007;
4. Hotărârea Guvernului „Cu privire la aprobarea Programului Național în domeniul turismului Drumul Vinului în Moldova” 

nr.554  din 24.05.2004/Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.88-90/700 din 04.06.2004;
5. Hotărârea Guvernului „Cu privire la aprobarea Normelor metodologice și criteriilor de clasificare a structurilor de primire 

turistică cu funcțiuni de cazare și de servire a mesei” nr. 643 din 27.05.2003/Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.99-
103/680 din 06.06.2003;

6. Hotărârea Guvernului „Pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul turismului” nr.615  din  11.07.2001/Monitorul 
Oficial al Republicii Moldova nr.78-80/641 din 12.07.2001;

7. Criterii pentru acordarea licenței de turism/Ordinul Agenției Naționale de Turism din 28.05.2001, Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova nr.59-61, 07.07.2001;

8. Ordin cu privire la aprobarea și punerea în aplicare a Nomenclatorului funcțiilor în domeniul turismului, Criteriilor pentru 
acordarea brevetului de turism și Regulamentului cu privire la brevetarea activității turistice/Ordinul Agenției Naționale de 
Turism nr.51 din 01.11.2001, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.133-135 din 08.11.2001;

9. Legea turismului a Republicii Moldova nr.798-XIV din 11.02.2000, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.54-56 din 
12.05.2000;

10. Hotărârea Guvernului nr.872 din 22.08.2000 „Cu privire la crearea Agenției Naționale de Turism”/Monitorul Oficial al Repu-
blicii Moldova nr.109-111 din 31.08.2000.

B. Organizarea antreprenoriatului
1. Legea nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător;
2. Legea nr.845-XII din 03.01.1992 cu privire la antreprenoriat și întreprinderi, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.2/33 

din 28.02.1994;
3. Legea nr.93-XIV din 15.07.1998 cu privire la patenta de întreprinzător, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.72-73/485 

din 06.08.1998;
4. Legea nr.332-XIV din 26.03.1999 privind acordarea de licențe pentru unele genuri de activitate;
5. Hotărârea Guvernului nr.770 din 17.11.1995 „Despre aprobarea Regulilor de organizare a preparării și comercializării produ-

selor și prestării serviciilor în alimentația publică și a Regulamentului de clasificare a întreprinderilor de alimentație publică 
pe categorii de încadrare după nivelul de servire”/Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.17-18/112 din 21.03.1996;

C. Gestionarea resurselor naturale și culturale cu valoare turistică
1. Legea nr.218 din 17.09.2010 privind protejarea patrimoniului arheologic/Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.235-240 

din 03.12.2010, în vigoare din 03.03.2011;
2. Hotărârea Guvernului nr.187 din 20.02.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului privind arenda fondului forestier în scopuri 

de gospodărire cinegetică și/sau de recreere”;
3. Legea nr.1530-XII din 22.06.1993 privind ocrotirea monumentelor/Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.1/3 din 

30.01.1994;
4. Legea nr.1515-XII din 16.10.1993 privind protecția mediului înconjurător.
5. Legea nr.1102-XIII din 06.02.1997 cu privire la resursele naturale;
6. Legea nr.1539-XIII din 25.02.1998 privind fondul ariilor naturale protejate de stat;
7. Codul silvic nr.887 din 21.06.1996;
8. Codul funciar nr.828 din 25.12.1991;
9. Hotărârea Parlamentului „Pentru punerea în aplicare a Legii privind ocrotirea monumentelor nr.1531-XII din 22.06.1993”/ 

Monitorul Oficial al Republicii Moldova, nr.1/4 din 30.01.1994;
10. Hotărârea Guvernului nr.737 din 11.06.2002 „Privind reglementarea funcționării zonelor de recreere aferente bazinelor acva-

tice, Anexa nr.2;
11. Hotărârea Guvernului nr.1009 din 05.10.2000 „Despre aprobarea Regulamentului privind zonele protejate naturale și con-

struite”; 
D. Domeniul administrației publice locale
•	 Legea nr.191-XIV din 12.11.1998 privind administrația publică locală; Legea serviciului public nr.443-XIII din 04.05.1995;
•	 Legea nr.491-XIV din 09.07.1999 privind finanțele publice locale;
•	 Acordurile privind crearea Euroregiunilor.
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Abordarea unor aspecte privind turismul rural în legislația națională 

Turismul rural este o formă a turismului care se desfășoară în mediul rural, orientată spre utilizarea 
resurselor turistice locale (naturale, culturale etc.), cunoașterea obiceiurilor și tradițiilor locale, 
gospodăriilor țărănești, de fermieri etc. În domeniul turismului internațional, statul creează condiții 
prioritare pentru crearea produselor turistice specializate, inclusiv de turism rural (Hotărârea 
Guvernului nr.912, art.(4), art.(5)).
Activitatea de turism în țară este reglementată de Agenția Turismului, autoritate a administrației pu-
blice de specialitate cu statut de persoană juridică. Agenția este creată în scopul elaborării și promo-
vării strategiei naționale în domeniul turismului și programelor de dezvoltare a turismului, în confor-
mitate cu potențialul turistic și programele strategice de dezvoltare economică a țării.

Pentru a realiza obiectivele politicii de stat în domeniul turismului rural, Agenția exercită următoarele 
atribuții principale: 
- organizează, împreună cu ministerele și organizațiile de resort, evidența și atestarea patrimoniu-

lui turistic, asigură valorificarea și protejarea acestuia în condițiile legii;
- inițiază și propune Guvernului proiecte de acte normative pentru accelerarea procesului de priva-

tizare în turism;
- avizează documentația de urbanism privind zonele și stațiunile turistice, precum și documentația 

privind construcțiile în turism;
- clasifică structurile de primire turistică;
- instituie și gestionează Registrul turismului;
- colaborează cu organele de specialitate ale administrației publice centrale, cu autoritățile admi-

nistrației publice locale, precum și cu alte asociații și organizații nonguvernamentale;
- creează condiții pentru atragerea investițiilor interne și străine în scopul dezvoltării turismului;
- coordonează programe de asistență tehnică în domeniul turismului etc. 

Colaborarea Agenției Turismului cu autoritățile administrației publice locale în domeniul turismului 
rural ține de următoarele aspecte („activitatea de turism în teritoriu se reglementează de către 
Autoritatea Națională de Turism în colaborare cu autoritățile publice locale care, potrivit legii, pot 
crea servicii de specialitate”):
a) inventariază principalele resurse turistice;
b) participă la elaborarea și omologarea traseelor turistice;
c) elaborează și promovează propuneri de dezvoltare a turismului în teritoriu în conformitate cu 

programele de dezvoltare a turismului;
d) creează condiții favorabile pentru activitatea agenților economici din teritoriu;
e) avizează cererile agenților economici din teritoriu privind eliberarea licenței de turism; contribuie 

la protecția și conservarea resurselor turistice, prin respectarea normelor de punere în valoare;
f) contribuie la ameliorarea și protecția mediului înconjurător, prin elaborarea și realizarea unor 

acțiuni și programe speciale;
g) antrenează populația locală în activitatea de turism, creând noi locuri de muncă;
h) contribuie la dezvoltarea diferitor forme de turism în teritoriu etc. 
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Alte documente relevante turismului rural
1. Codul Muncii al Republicii Moldova nr.154 din 28.03.2003, publicat la 29.07.2003 în Monitorul 

Oficial al Republicii Moldova nr.159-162, art.648: reglementează raporturile de muncă, protejea-
ză interesele angajaților și ale angajatorilor.

2. Codul Contravențional al Republicii Moldova nr.218 din 24.10.2008, publicat la 16.01.2009 în Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova nr.3-6, art.15. Data intrării în vigoare 31.05.2009. Codul apără 
drepturile și libertățile legitime ale persoanei privind apărarea proprietății, ordinii publice, a al-
tor valori ocrotite de lege, în soluționarea cauzelor contravenționale (abaterilor de la lege, care, 
având un grad redus de pericol social, sunt pedepsite numai prin aplicarea de amenzi sau alte 
pedepse ușoare), precum și în prevenirea săvârșirii de noi contravenții.

3. Codul fiscal al Republicii Moldova nr.1163-XIII din 24.04.1997: este revizuit anual, de aceea pesoa-
nele care țin contabilitatea în agropensiuni trebuie să țină cont de modificările anuale relevante 
activității lor economice. De exemplu, anual este modificat art.15 Cotele de impozit, în care se 
stabilește cota de impozitare pentru diferite forme de organizare juridice, dar și pentru persoane-
le fizice.

4. Legea contabilității nr.113 din 27.04.2007, publicată la 29.06.2007 în Monitorul Oficial al Republi-
cii Moldova nr.90-93 art.399. Data intrării în vigoare: 01.01.2008. Reglementează modul și felul 
de organizare a contabilității în diferite entități economice în conformitate cu standardele din 
Republica Moldova.

5. Legea salarizării nr.847-XV din 14.02.2002, publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova 
nr.50-52/336 din 11.04.2002: stabilește principiile salarizării, formării fondului salarial pentru di-
ferite forme organizatorico-juridice în sectorul real al economiei naționale. Este foarte important 
de urmărit toate modificările ce țin de salariul minim pentru economia națională, deoarece în 
conformitate cu art.12 (alin.3) al prezentei Legi „cuantumul minim garantat al salariului în sectorul 
real se reexaminează anual, în funcție de creșterea sumară anuală a indicelui prețurilor de consum 
și a ratei de creștere a productivității muncii la nivel național”.

6. Legea fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015 nr.74 din 12.04.2015, 
publicată la 28.04.2015 în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.102-104, art.176. Este mo-
dificată la fiecare început de an calendaristic. Trebuie de urmărit mărimile primelor de asigurare 
obligatorie de asistență medicală în formă de contribuție procentuală la salariu și la alte recom-
pense. Aceste modificări intră în vigoare din momentul publicării în Monitorul Oficial al Republicii 
Moldova.

7. Legea bugetului asigurărilor sociale de stat: se modifică la fiecare început de an calendaristic, se 
recomandă urmărirea atentă a modificărilor asupra tarifului contribuției de asigurări sociale de stat 
obligatorii și bazei de calcul pentru angajatori – persoane juridice, pentru întreprinderi individuale 
și deținătorii de patentă. Tot aici sunt publicate și modificările privind cuantumul indemnizațiilor 
pentru diferite categorii de cetățeni.

8. Legea privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător nr.131 din 08.06.2012, publi-
cată în Monitorul Oficial al Republicii Modova nr.181-184/595 din 31.08.2012: prin această lege 
sunt stabilite principiile și criteriile de organizare și desfășurare a controlului de către organele de 
competență (lista acestora este anexată la documentul legislativ). 

Foto: Marina Miron Foto: Viorel MironFoto: Viorel Miron
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Capitolul 2.
Amenajarea și echiparea gospodăriei agroturistice pentru primirea călătorilor

Procesul de clasificare a structurilor de cazare în Republica Moldova (clasificarea „pas cu pas”)

Pregătirea pachetului de documente pentru clasificare

În Republica Moldova, unitățile de cazare pentru turiști, deținute fie de persoane fizice, fie juridice, 
sunt clasificate1 potrivit standardelor naționale (Hotărârea Guvernului nr.643 din 27.05.2003, Mo-
nitorul Oficial al Republicii Moldova nr.99-103 din 03.06.2003) și Legii nr.352-XVI din 24.11.2006 cu 
privire la organizarea și desfășurarea activității turistice în Republica Moldova. Urmare a acestei pro-
ceduri, unităților de cazare li se atribuie categorii de clasificare2, care se exprimă printr-un număr de 
stele. Acest fapt este important în special pentru etapele de proiectare a afacerii, lansare pe piață, 
precum și pentru determinarea politicii de prețuri a întreprinderii.

Astfel, pentru obținerea actului de clasificare, sunt necesare mai multe documente:

Nr. crt Document Emitent Mențiuni

1 Cerere Autoritatea Națională de Turism Se completează personal când dosarul 
este pregătit

2 Copia autentificată de pe certificatul de 
înregistrare a agentului economic 

Camera Înregistrării de Stat, 
Biroul notarial Se indică genul de activitate

3
Copia de pe autorizația de funcționare, 
emisă de autoritățile administrației 
publice locale 

Autoritatea publică locală 
(primăria) 

Decizia Consiliului local privind 
deschiderea pensiunii rurale

4
Schița privind amplasarea structurii de 
primire turistică, conform cerințelor 
stabilite de Guvern

Primăria 
Schița privind amplasarea structurii de 
primire turistică. În conformitate cu 
Anexa nr.2 la Normele de clasificare

5
Schița privind structura, amplasarea și 
nominalizarea camerelor, respectiv, a 
spațiilor de servire a mesei, conform 
cerințelor stabilite de Guvern

Secția raională de urbanism și 
arhitectură

Proiectul de reutilizare.
În conformitate cu Anexa nr.3 la 
Normele de clasificare

6
Fișa privind încadrarea nominală a 
spațiilor de cazare/servire a mesei pe 
categorii de clasificare

Administrația întreprinderii
Se întocmeşte de către solicitant în 
conformitate cu Anexa nr.4 la Normele 
de clasificare

7 Schița privind structura personalului Administrația întreprinderii
Conform Nomenclatorului funcțiilor din 
domeniul turismului 
(Monitorul Oficial nr.133-135 din 
08.11.2001)

8

Copia de pe certificatul de absolvire a 
cursurilor de perfecționare profesională 
din cadrul Centrului Național de 
Perfecționare a Cadrelor din Industria 
Turismului sau din cadrul altor instituții în 
domeniu acreditate în condițiile legii 

Autoritatea Națională de Turism Potrivit Nomenclatorului funcțiilor din 
domeniul turistic (cazare, alimentare)

Sursă: Legea nr.352-XVI din 24.11.2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activității turistice în Republica Moldova.

1 Clasificare – procedură prin care o organizație, independentă de furnizor și de consumator, dă o asigurare scrisă 
că un produs, în cazul dat – structură de primire turistică, corespunde unui nivel stabilit de criterii specifice.
2 Categorie de clasificare – un nivel stabilit de criterii specifice, atribuit unei structuri de primire turistică, ca 
urmare a clasificării acesteia.
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10 pași de urmat în procedura de obținere a actului de clasificare

După pregătirea pachetului de acte necesare pentru lansarea procedurii de clasificare, solicitantul 
depune la Agenția Turismului dosarul: (i) personal, (ii) prin intermediul unui reprezentant al său, (iii) 
prin scrisoare recomandată, (v) sau prin poștă electronică (sub formă de document electronic cu 
semnătură digitală). Următorii pași de urmat sunt:

1. La depunerea personală a pachetului se completează două exemplare de cerere, unul dintre care, 
după semnare și înregistrare, se restituie solicitantului, servind drept act juridic ce confirmă înce-
putul derulării termenului pentru aplicarea aprobării. În cazul în care solicitantul depune actele 
necesare prin alte modalități, Agenția Turismului este obligată să remită un răspuns oficial, în care 
va comunica preluarea actelor pentru eliberarea certificatului de clasificare; 

2. Agenția Turismului examinează documentele prezentate și verifică respectarea criteriilor minime 
de clasificare la fața locului, în prezența reprezentantului structurii, întocmind nota de verificare 
conform modelului stabilit de Guvern, în două exemplare. Un exemplar al notei se transmite soli-
citantului de clasificare;

3. Agenția Turismului, în termen de 10 zile de la data primirii setului de documente, va adopta de-
cizia privind acordarea sau neacordarea categoriei ori va propune efectuarea unor modificări în 
dotări și servicii pentru acordarea sau menținerea categoriei solicitate de către structură. Actul de 
clasificare se consideră acordat sau, după caz, reconfirmat dacă Agenția Turismului nu răspunde 
solicitantului în termenul prevăzut; 

4. În cazul în care constată neregularități în documentele depuse, Agenția Turismului va notifica 
acest fapt solicitantului actului de clasificare cu cel puțin 5 zile înainte de expirarea termenului de 
10 zile pentru emiterea actului de clasificare. Agenția Turismului va preciza, totodată, și modul de 
remediere a neregularităților constatate; 

5. Pentru confirmarea categoriei acordate, Agenția Turismului, în termen de 10 zile de la data emi-
terii deciziei privind acordarea categoriei de clasificare, va elibera actul de clasificare conform 
modelului stabilit de Guvern. După expirarea termenului pentru acordarea categoriei (10 zile) și 
în lipsa unei comunicări scrise din partea Agenției Turismului, solicitantul poate desfășura activi-
tatea pentru care a solicitat actul de clasificare; 

6. Structurii i se acordă categoria în care se încadrează toate spațiile ei. Pentru spațiile de cazare sau 
de servire a mesei, care se încadrează la o categorie superioară decît cea a structurii, va fi emisă 
o anexă la actul de clasificare, conform modelului stabilit de Guvern, cu mențiunea categoriei 
respective a fiecărui spațiu; 

7. În termen de 30 de zile de la data eliberării actului de clasificare, structurile de primire turistică 
cu funcții de cazare și de servire a mesei sînt obligate să dețină și să afișeze placheta, cu înscrierea 
categoriei, conform modelului stabilit de Guvern; 

8. Actul de clasificare sau copia acestuia se afișează la un loc vizibil pentru toți clienții structurii. 
În cazul pierderii sau deteriorării actului de clasificare, agentul economic este obligat să solicite 
Agenției Turismului un duplicat al acestuia;

9. În cazul modificării dotărilor și serviciilor, structura este obligată să solicite o nouă clasificare în 
termen de 10 zile de la apariția modificărilor;

10. Termenul de valabilitate a actului de clasificare este de 2 ani. Structura de primire turistică se va 
adresa Agenției Turismului pentru reconfirmarea actului cu cel puțin 10 zile înainte de expirarea 
termenului de valabilitate. 
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Tipologia și standardele naționale pentru structurile de cazare din agroturism 

În mediul rural turiștii călătoresc ca și oriunde în alte părți, fie împreună cu familia, fie în scopuri de 
serviciu (de exemplu, vizite de studiu) și sunt îndreptățiți să aștepte calitate în fiece locație de cazare/
alimentare aleasă: calitate certificată, chiar dacă este o locație rurală, unde, posibil, localnicii pot avea 
alte standarde de viață. De aceea, afacerile agroturistice trebuie să se ajusteze acestor așteptări și 
condiții minime naționale pe piață: camera de cazare să fie una confortabilă, iar mâncarea bună și 
specifică locului, servită în condiții de siguranță și igienă. Condițiile standartizate minime sunt valabile 
pentru oricare structură de primire a turiștilor, indiferent de locul de amplasare și de categorie. 
Totuși turiștii care vin cu sejur în mediul rural, pe lângă comoditate și siguranță, se mai așteaptă și la 
tradiționalitate și irepetabilitatea pensiunii pe care o aleg ca adăpost temporar. Iată de ce standardele 
de calitate trebuie chibzuit ajustate tradiției locale a ospitalității, precum și fanteziei gazdei. Începând 
cu anul 2003, în Republica Moldova au fost aprobate norme și standarde pentru principalele tipuri de 
structuri de cazare, ce pot fi create inclusiv în mediul rural3.

Tipuri de structuri de primire turistică cu funcțiuni de cazare în Republica Moldova

Tip structură de  
cazare Descriere Categorii de 

clasificare, stele

Hotel
destinat cazării turiștilor în clădiri sau în corpuri de clădiri, pune la dispoziția turiștilor 
camere sau apartamente dotate corespunzător, prestează servicii specifice și dispune de 
recepție și de spații de servire a mesei în incintă

5, 4, 3, 2, 1

Motel
situat în afara localităților, în imediata apropiere a arterelor rutiere importante, dotat 
și amenajat atât pentru cazare și masă, cât și pentru parcarea mijloacelor de trans-
port în condiții de deplină siguranță

3, 2, 1

Vilă turistică are capacitate relativ redusă, funcționând în clădire independentă, situată în zone de 
interes turistic și care prestează servicii specifice turiștilor 5, 4, 3, 2, 1

Bungalou are capacitate redusă, realizat, de regulă, din lemn sau din alte materiale ușoare, 
adecvate condițiilor climaterice din zona geografică respectivă 3, 2, 1

Pensiune turistică
situată într-o localitate urbană sau rurală, cu o capacitate între 3 și 20 de camere, 
funcționând în locuințe private sau în clădiri independente, care asigură și pregăti-
rea, și servirea mesei

4, 3, 2, 1

Pensiune 
agroturistică

situată într-o localitate rurală, destinată cazării turiștilor, cu o capacitate între 3 și 20 
de camere, funcționând în locuințe private sau în clădiri independente, care asigură 
o parte din alimentația turiștilor cu produse din gospodăria proprie

3, 2, 1

Camping
structură sezonieră, cu căsuțe de lemn, corturi sau rulote, amenajate astfel încât să 
asigure parcarea mijloacelor de transport, pregătirea mâncării și prestarea serviciilor 
aferente

4, 3, 2, 1

Sat de vacanță
ansamblu de clădiri, vile sau bungalouri, amplasat într-un perimetru bine determinat, 
care asigură servicii de cazare, de alimentație și o gamă largă de prestații turistice 
suplimentare (de agrement, sportive, culturale etc.)

3, 2

Tabără de vacanță
ansamblu de clădiri cu capacități de până la 10 paturi într-o cameră, amplasat într-un 
perimetru bine determinat, care asigură copiilor și adolescenților, cu vârsta între 7 
și 16 ani, servicii de cazare, de alimentație și o gamă largă de prestații suplimentare 
specifice

2, 1

Apartament 
sau cameră 
de închiriat în 
locuințe familiale

reprezintă un număr limitat de spații din locuințe private, care asigură și posibilitatea 
de pregătire a hranei în comun cu locatarul 3, 2, 1

3 Hotărârea Guvernului nr.643 din 27.05.2003 „Cu privire la aprobarea Normelor metodologice și criteriilor de 
clasificare a structurilor de primire turistică cu funcțiuni de cazare și de servire a mesei”/Monitorul Oficial al 
Republicii Moldova nr.99-103/680 din 06.06.2003.
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Metode de evaluare a imobilului pentru transformare în structură de cazare

Înființarea și administrarea unei afaceri turistice în mediul rural reprezintă o oportunitate în special 
pentru cei care doresc să pornească o activitate pe cont propriu, însă dispun de un capital limitat. 
Diverse imobile sunt bune pentru amenajarea condițiilor de cazare temporară a turiștilor: casă 
țărănească proprie (locuită sau nelocuită), vile sau case secundare, cabane, căsuțe din materiale ușoare, 
iar uneori și spații istorice reutilate (ex: cazărmi, hale industriale, ferme) sau chiar exotice (în peșteri, din 
ghiață, zăpadă, pei). În Republica Moldova sunt exemple similare prin amenajarea unor căsuțe din lemn 
(tabere, în păduri), băști (locuințe subterane tradiționale) ș.a., dar acestea sunt mai rare. În agroturism, 
casa țărănească este principalul pilon în construirea afacerii. De aceea, înainte de lansarea unei afaceri 
în domeniul serviciilor de cazare/alimentare pentru turiști, se vor analiza modalitățile de utilizare a 
spațiilor existente sau construirea altelor noi, respectiv:
• extinderea spațiilor/camerelor disponibile din casele private pentru transformarea în agropensiuni;
• extinderea spațiilor de cazare în vilele din locurile pitorești;
• modernizarea unităților rurale existente (hoteluri, baze de odihnă, tabere pentru copii etc.);
• construirea de unități de cazare moderne în zonele turistice noi (în zonele naturale protejate, plaje, 

suburbii);
• o combinație a acestora.
Amenajarea casei de la țară sau a celei de vacanță implică o sumă minimă necesară pentru demararea 
acestei afaceri. Investițiile cele mai mari ale întreprinderilor turistice în mediul rural țin de ajustarea 
imobilelor în conformitate cu standardele naționale. Pentru a putea fi introduse în circuitul serviciilor 
turistice, aceste unități, potrivit Standardelor naționale, sunt evaluate la următoarele compartimente:
- starea generală a imobilului;
- organizarea spațiilor interioare;
- suprafața minimă a camerelor de cazare și a altor camere pentru uz turistic;
- dotarea camerelor cu mobilier, lenjerie și alte obiecte;
- dotarea spațiilor pentru pregătirea și servirea mesei;
- instalațiile și dotările tehnice;
- echiparea sanitară, alte criterii minime necesare.
Necesarul pentru amenajarea unei agropensiuni

Unitate de 
cazare

Starea generală a 
clădirii Spații de cazare

Spații de 
preparare și 

servire a mesei
Grup sanitar Alte

Pensiune 
turistică 
rurală sau 
agroturistică

•	 clădirile, inclusiv 
anexele gospodărești în 
stare bună;
•	 spațiile înconjură-
toare și căile de acces 
întreținute bine;
•	 încălzire cu sobă sau 
alte instalații;
•	 canalizare prin rețea-
ua publică sau mijloace 
proprii de colectare și 
epurare;
•	 conectare la rețeaua 
electrică publică

•	 accesul în 
camerele oas-
peților, inclusiv 
în grupurile 
sanitare, să fie 
direct;
•	 suprafața 
minimă a came-
relor de 8 m2 (1 
pat) și 16 m2 (4 
paturi)

•	 spații cores-
punzătoare și 
igienice pentru 
prepararea și 
servirea mesei;
•	 dotarea bucă-
tăriei: plită sau 
reșou cu minim 
2 ochiuri, vase și 
usteusile, frigider

•	 grup sa-
nitar comun 
(se admit 
WC uscate);
•	 1 spălător 
cu lavoar cu 
apă curentă;
•	 1 cabină 
de duș cu 
apă rece/
caldă

•	 dotarea camere-
lor: pat cu saltea, 2 
plăpumi/persoană, 
perne mari, cear-
șaf pentru pat, plic 
pentru plapumă, 
masă și scaune, 
cuier, oglindă, 
prosoape pentru 
față (1 de persoa-
nă), perdele, perie 
pentru haine și 
pantofi, pahare
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2. Amenajarea și echiparea gospodăriei agroturistice pentru primirea călătorilor

Sugestii generale pentru locația agropensiunii 

În ospitalitate, primele impresii ale turistului sunt cele mai importante, deoarece prin prisma lor sunt 
formate impresiile ulterioare. Locația și spațiile exterioare creează o imagine generală despre nivelul 
de confort, calitatea serviciilor și stilul unei unități de cazare și alimentare, precum este agropensiunea. 
Din acest motiv, sunt propuse câteva sugestii pentru organizarea funcțională și estetică în exteriorul 
agropensiunii: organizarea accesului, amenajarea curții, grădinii, organizarea circuitului animalelor etc.
Drumul de access în curte face legătura dintre spațiile comune ale localității și cele private, de aceea, de 
la o distanță de câteva zeci de metri se va face simțită prezența agropensiunii prin:
•	 un indicator/panou informativ, unde sunt scrise denumirea, tipul și categoria unității de cazare/

alimentare, semnele principalelor servicii de bază și suplimentare;
•	 un sistem de indicatoare mici cu Logoul pensiunii și inscripția „Bine ați venit!”;
•	 poarta se va face ușor de recunoscut, iar în fața ei se va menține o curățenie impecabilă;
•	 marcarea terenului exterior pentru staționarea temporară a automobilelor turiștilor astfel încât să 

nu stingherească circulația pe stradă;
•	 menținerea străzii în stare curată, prin cooperare cu vecinii.
Curtea reprezintă întregul spațiu ce aparține unei gospodării și pe care este amplasată casa și toate ane-
xele gospodărești. De regulă, aceasta este îngrădită cu un gard și delimitată în zone funcționale: ograda, 
spațiul locuibil, anexele gospodărești (beci, sarai, ocoluri pentru animale), spații pentru depozitarea 
lemnelor și furajelor, grădina de zarzavat, livada cu pomi fructiferi. Câteva soluții practice vor îmbunătăți 
funcționalitatea acestora pentru turism:
•	 ograda va fi clar delimitată de restul spațiilor prin compoziții florale, zidării artistice sau gard adec-

vat stilului. Compozițiile vegetale, atât cele orizontale, cât și cele verticale, se vor asorta cu decorul 
general al pensiunii, iar florile vor fi plantate astfel încât perioada de înflorire a acestora să urmeze 
una după alta. Completarea zonelor verzi cu diverse obiecte de decor sau sculpturi se va realiza cu 
măsură și bun gust. Ograda va fi întreținută zilnic; 

•	 poarta este „cartea de vizită a gospodarului”, de aceea ea trebuie să fie expresivă (întreținută este-
tic, să facă parte din stilul comun al pensiunii), suficient de mare (inclusiv pentru accesul automobi-
lului), funcțională (se închide/deschide ușor, parțial sau complet, de către o singură persoană) și să 
nu stingherească circulația la deschidere;

•	 în interiorul ogrăzii vor fi clar delimitate spațiile însorite și cele umbrite, amenajate cu mobilier pen-
tru odihnă la aer liber. De exemplu, o terasă acoperită poate fi utilizată pentru siesta de după amia-
ză, precum și în calitate de salon de servire a dejunului sau cinei. În acest caz, se va asigura accesul 
direct al turiștilor spre: spațiile de cazare, grupurile sanitare, locurile amenajate pentru agrement, 
grădină etc.;

•	 pentru copii se va prevedea un spațiu inofensiv (fără obiecte periculoase, departe de animalele 
domestice), dotat cu loc pentru jocuri la aer liber: scrânciob, ladă cu nisip curat, sistem din scări 
de diferite mărimi, tobogane, căsuțe bizare etc., precum și cu un complet de jucării pentru diferite 
vârste. Acest loc trebuie să fie deschis și la vederea părinților; 

•	 în caz de necesitate, pentru parcarea automobilelor se amenajează un loc special care să poată oferi 
un grad sporit de securitate și, în același timp, să fie la îndemâna utilizatorului;

•	 circuitul animalelor domestice prin curte nu se admite;
•	 grădina de zarzavat este o zonă atractivă pentru oaspeții unei agropensiuni, de aceea va fi întreți-

nută după rigorile tehnologiei de cultivare a fiecărie specii. Însă, pentru a putea organiza pe aceste 
locuri o excursie, este necesar ca pe aici să se poată circula pe orice timp, iar pe fiecare parcelă să 
fie un element distins sau să se poată practica o activitate interesantă (de exemplu: o seră, creșterea 
unei culturi rare, prezența unor legume de dimensiuni mari, posibilitatea de a colecta o cantitate de 
plante medicinale pentru ceaiul de după masă etc.);

•	 livada este la fel de interesantă pentru excursii, dacă sunt pomi roditori în timpul excursiei, unii ar-
bori cultivați sunt rari sau sunt altoiți cu diferite soiuri în combinație pe aceeași tulpină. Se va asigura 
accesul în grădină, iar pentru arborii înalți va fi prevăzută o scară;

•	 pomușoarele de grădină sunt propuse turiștilor cu orice ocazie: în timpul excursiei, la masă sau când 
se relaxează. Prezența acestora este binevenită în livadă, ca decor în ogradă sau ca spații verzi de 
demarcație. 
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2. Amenajarea și echiparea gospodăriei agroturistice pentru primirea călătorilor

Sugestii generale pentru exteriorul imobilului agropensiunii

În cele mai dese cazuri, oaspetele încă din curte percepe dacă pensiunea corespunde așteptărilor și 
standardelor anunțate. Vizitatorii observă pe cele mai mici detalii dacă casa este întreținută sau nu, 
elementele de infrastructură (electricitate, apă, canalizare) sunt sigure, estetice și nu produc pericole, 
improvizări necorespunzătoare sau mirosuri neplăcute. Deci turiștii apreciază mult spațiile verzi în 
curte, dar și clădirile auxiliare de epocă cu un aspect estetic bun.  De regulă, spațiile construite din 
curte sunt de două tipuri: cele capitale și construcțiile ușoare. 

Spațiile uşoare se pot uni într-o compoziție simplă, care nu necesită investiții capitale, totodată, 
acestea trebuie clar delimitate prin garduri sau elemente de demarcare, dar și întreținute permanent. 
De exemplu, în preajma clădirii pensiunii, în livadă sau sub vie pot fi amenajate umbrare ce vor 
permite extinderea spațiului în care turiștii își petrec timpul liber. Acestea vor crea un spațiu atractiv 
pentru petrecerea zilelor de vară la o cafea sau pentru grătar. 

Pereții exteriori ai casei și anexelor gospodărești din curte fac parte din anturajul general al pensiunii 
turistice. Aceștia trebuie să mențină accentele verticale din compoziția curții. De aceea, se recomandă 
următoarele amenajări:

•	 pereții exteriori ai casei vor avea o cromatică nețipătoare, cu elemente tradiționale și locale 
scoase în relief. De exemplu, acestea pot fi: (i) un anumit tip de tencuială sau zidărie; (ii) culoarea 
preferată sau combinația de culori preferate în anumite zone geografice; (iii) o anumită formă a 
pereților sau fațadei casei caracteristică locului sau unei perioade (exemplu: stâlpi tradiționali, 
flori de piatră) etc.;

•	 fațada casei va fi întreținută permanent, inclusiv în timpul când nu sunt turiști în pensiune; 

•	 toate tipurile de racordări la elementele de infrastructură (electricitate, apă, canalizare, gaz, 
telefon) vor fi ajustate astfel încât să nu afecteze stilul general al pensiunii;

•	 în timpul zăpezilor sau ploilor abundente să permită circuitul ușor spre principalele anexe și spre 
drum; 

•	 anexele gospodărești se recomandă să fie amplasate mai departe de circuitul oaspeților. Însă, 
dacă acestea sunt deja construite în fața casei (garajul, beciul), atunci se vor căuta soluții pentru 
includerea acestora în compoziția generală a pensiunii, igienizarea și acoperirea cu elemente de 
decor, eliberarea de obiecte inutile sau care creează disconfort etc.; 

•	 toate tipurile de șure, depozite pentri lemn și furaje, precum și ocolurile pentru animale vor 
fi amplasate cât mai departe posibil de spațiile destinate turiștilor (inclusiv de la ferestrele 
camerelor de cazare). În cazul că ele au fost construite mai înainte, acestora ori li se schimbă 
destinația (dacă se încadrează ca element de decor), ori sunt demolate. În cazul agropensiunilor, 
se admite amplasarea unor ocoluri demonstrative cu un număr mic de animale domestice sau 
exotice (găinușe decorative, păuni, iepuri, nutrii) la o distanță suficient de mare de la bucătărie și 
salonul de alimentare (cu permisiunea serviciilor veterinare).

Fo
to

: V
io

re
l M

iro
n

Fo
to

: V
io

re
l M

iro
n

Fo
to

: V
io

re
l M

iro
n



34

agroturisMuL în MoLdova

2. Amenajarea și echiparea gospodăriei agroturistice pentru primirea călătorilor

Investiții necesare pentru amenajarea exteriorului agropensiunii

Pentru pensiunile turistice de 1* și 2*, standardele naționale impun un minim de cerințe obligatorii, 
care țin, în special, de aspectul general corespunzător, indicarea unității, locului pentru parcarea auto-
mobilelor, amplasarea anexelor gospodărești, racordarea la infrastructura edilitară (electricitate, apă, 
canalizare, telefon), indicate în tabelul de mai jos. 
Totodată, competiția face ca proprietarii agropensiunilor să amenajeze aceste spații la un nivel supe-
rior cerințelor minime: spațiu de joacă pentru copii (scrânciob, tobogan, scărițe, ladă cu nisip, jucării), 
iar spațiul curții este bine delimitat în zone funcționale și dotate cu vegetație ambundentă, flori și 
elemente de decor (compoziții din pietre, zidării artistice, sculpturi din lemn sau piatră, obiecte și 
unelte țărănești etc.).

Model de calcul al necesarului de investiții pentru amenajarea spațiilor exterioare în agropensiunile de 1* și 
2*, euro

Compartiment Criterii 1* Cost 2* Cost Mențiuni
Starea
generală a
clădirii

Aspect corespunzător al clădirilor, inclusiv anexe-
le gospodărești

- 200 + 300 Ajustare, reparație

Firmă (denumirea, tipul și categoria structurii) + 10 + 50 Stil unic
Placheta reprezentând categoria structurii + 20 + 20 Standarde naționale
Căile de acces proprii și spațiile înconjurătoare 
bine întreținute

+ 100 + 100 Reparație, estetic, 
rustic

Curte proprie cu spații verzi și împrejmuiri este-
tice

- -

Suprafețe de joacă pentru copii - 50 - 100 Stil rustic
Parcare cu număr de locuri de minimum 30% din 
numărul camerelor

+ 50 + 50 Delimitate în curte

Anexele gospodărești pentru creșterea animale-
lor și păsărilor vor fi amplasate și întreținute ast-
fel încât să nu creeze disconfort turiștilor

+ 100 + 100 În spatele casei

Instalații Racord la rețeaua publică de canalizare sau la mij-
loace proprii de colectare și epurare

+ 400 + 400 Fântână de canalizare 
proprie

Clădirea să fie racordată la rețeaua publică elec-
trică

+ +

Telefon la dispoziția turiștilor - - 50 Rețea obișnuită
Grupuri
sanitare

WC uscat în curte + 50 - Separat pentru turiști

TOTAL 980 1170

Sursă: Calculele autorilor.

Acestea sunt calcule la general, însă pentru fiecare pensiune, în funcție de stilul adoptat (clasic, cantri, 
rustic cu elemente specifice unei zone geografice sau etno-culturale) și parametrii fizici ai gospodă-
riei, se va adopta un plan propriu de amenajare exterioară și, respectiv, se va calcula necesarul de 
investiții. În cazul unor proiecte complexe, este recomandată antrenarea unor specialiști în domeniu 
(design al landșaftului, arhitectură peisajeră), rostul cărora este de a conferi un element de originali-
tate (deci și valoare adăugată) pensiunii. 

Foto: Marina Miron Foto: Viorel Miron Foto: Viorel Miron
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2. Amenajarea și echiparea gospodăriei agroturistice pentru primirea călătorilor

Recomandări pentru amenajarea internă a agropensiunii

Pregătirea transformării casei săteanului într-o agropensiune va ține la etapa inițială de viziunea genera-
lă față de stilul și calitatea locației propuse, consumatorii care vor fi deserviți aici, dar și de posibilitățile 
materiale ale gazdelor. Înainte de a lansa procesul de amenajare a agropensiunii proprii, este recoman-
dabilă vizitarea câtorva gospodării agroturistice care au propriul stil și sunt bine echipate. La fel, este 
necesar de consultat cataloage promoționale ale unor asociații din domeniul agroturismului din țările 
în care această activitate se practică de mulți ani sau alte publicații legate de această tematică. Mai jos 
inserăm câteva sugestii simple pentru început:
•	 creionarea unui plan al viitoarei pensiuni, marcând spațiile de acces și relaxare, cazarea și alimenta-

rea oaspeților; 
•	 întocmirea unei liste detaliate cu toate cheltuielile necesare în funcție de aceste schițe;
•	 adunarea/procurarea materialelor pentru amenajarea, efectuarea reparației sau extinderea casei; 
•	 întocmirea listei cu toate lucrările, pe care le poate face singur proprietarul și lista lucrărilor pentru 

care necesită să fie angajată o firmă de construcții sau un specialist bine cunoscut/recomandat de 
prieteni;

•	 acțiunile de amenajare propriu-zise cu păstrarea stilului propriu (foarte important), adică pregătirea 
casei și anturajului, astfel ca acestea să ajute la promovarea afacerii. Cea mai des întâlnită greșeală 
este încredințarea dotării sau proiectării spațiului/echipamentelor unor persoane ce nu simt specifi-
cul rural, sunt orientate spre crearea propriei viziuni, care poate fi prea „hotelieră”. În așa interioare 
rupte de realitatea rurală oaspeții pensiunii nu pot regăsi ceva deosebit, ceva de casă, făcut cu inimă 
și suflet. 

Asupra imaginii unei gospodării agroturistice au influență câțiva factori importanți:
•	 spațiul comun;
•	 accesul la cazare și dotarea odăilor;
•	 numărul și dotarea băilor.
Reieșind din experiența altor gospodării agroturistice, propunem câteva reguli generale ce funcționează 
și permit evitarea unor greșeli și surprize neplăcute.
Spațiul comun al unei pensiuni, de obicei, este alcătuit din culuare ce duc spre camerele de cazare și ser-
virea mesei și o cameră de zi sau un hol mai larg unde turiștii se pot relaxa. Este bine dacă acest spațiu 
are în dotare: (i) un șemineu (camin), (ii) utilaj audiovizual, (iii) jocuri de masă (inclusiv electronice, ta-
blete și alte gadget-uri), (iv) informații despre atracțiile din zonă (catalog, broșură, hartă). Recomandare: 
în colțurile camerei comune, dacă spațiul permite, se amenajează spații pentru grupuri mici ce asigură 
posibilități pentru socializare sau intimitatea unor discuții private.
Spațiile pentru cazare sunt menite să asigure confortul și intimitatea turiștilor, de aceea sunt importante 
următoarele momente: (i) planificarea camerelor și amenajarea lor pentru comoditatea oaspetelui, (ii) 
decorul armonios în ceea ce privește culoarea și stilul, (iii) numărul necesar de prize și iluminare adecva-
tă, (iv) temperatura și ventilarea respectivă a camerelor, (v) ușurința menținerii curațeniei.
Baia şi veceul sunt foarte importante în opinia turiștilor. În agropensiuni ele în multe cazuri au carac-
ter public, de aceea este bine de ținut cont de următoarele lucruri: (i) acces cu ușurință, (ii) încăpere 
spațioasă și bine iluminată, (iii) echipamente și dotări obligatorii (conform Normelor metodologice), 
(iv) siguranța personală a turiștilor, (v) temperatura și ventilarea respectivă, (vi) ușurința menținerii 
curațeniei permanente.
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2. Amenajarea și echiparea gospodăriei agroturistice pentru primirea călătorilor

Structura fondului de cazare

În cadrul structurilor de primire turistică, în funcție de conceptul acesteia, categoria de clasificare, în 
practica internațională există următoarele spații de cazare (numere): 

• cameră cu pat individual (lățime minimă de 90 cm), reprezentând spațiul destinat folosirii de către 
o singură persoană; 

• cameră cu pat matrimonial (lățime minimă de 140 cm), reprezentând spațiul destinat folosirii de 
către una sau două persoane; 

• cameră cu pat dublu (lățime minimă de 160 cm), reprezentând spațiul destinat folosirii de către 
două persoane; 

• cameră cu două paturi individuale, reprezentând spațiul destinat folosirii de către două persoane; 

• cameră cu trei paturi individuale, reprezentând spațiul destinat folosirii de către trei persoane; 

• cameră cu patru paturi individuale, reprezentând spațiul destinat folosirii de către patru persoane; 

• cameră comună – cu mai mult de patru paturi; 

• suită – două sau mai multe camere ce comunică între ele; 

• garsonieră – spațiu compus din: dormitor pentru două persoane, salon, vestibul și grup sanitar. 
Dormitorul poate fi despărțit de salon și printr-o delimitare estetică; 

• apartament – spațiu compus din unul sau mai multe dormitoare (maximum 5), sufragerie, vestibul 
și un grup sanitar la 4 locuri (pentru categoria de 5 stele va fi un grup sanitar la două locuri). 

Și agropensiunile vor urma aceeași structură a fondului de cazare, astfel asigurând o mai bună 
înțelegere de către turist și un grad mai mare de comparabilitate pe piața turistică.

Fo
to

: V
io

re
l M

iro
n

Fo
to

: V
io

re
l M

iro
n

Fo
to

: V
io

re
l M

iro
n

Fo
to

: V
io

re
l M

iro
n



37

agroturisMuL în MoLdova

2. Amenajarea și echiparea gospodăriei agroturistice pentru primirea călătorilor

Investiții minime în amenajarea agropensiunii turistice 

O agropensiune turistică amenajată într-o casă țărănească este deosebit de atractivă pentru turiști, 
dar, ca orice afacere, cere și unele investiții minime pentru crearea unor condiții acceptabile pentru 
sejurul turiștilor. Mai jos este prezentat un model bun de urmat pentru amenajarea spațiilor comune, 
spațiilor de cazare, instalațiilor de bază, grupurilor sanitare (sugestii pentru amenajarea sufrageriei și 
bucătăriei sunt reflectate în capitolul următor).
Necesarul minim de investiții în ajustarea agropensiunilor de 1* și 2*, estimat la costurile medii din trimestrul II 
al anului 2015, euro

Compartiment Criterii 1* Cost 2* Cost Mențiuni
Spații de
primire

Accesul în camerele de dormit și în grupurile sani-
tare să fie direct, fără a se trece prin alte camere 
folosite pentru dormit

+ 200 + 200 Se vor alege obligatoriu camere 
cu acces liber din spațiile publice. 
După caz, se va muta intrarea

Instalații Încălzire cu sobe de teracotă sau cu alte echipa-
mente admise

+ 100 + 150 Reparație și întreținere

Spații de
cazare

Suprafața minimă a camerei cu 1 pat (single) (m2) 8 20 9 30 Costul materialelor pentru repara-
ție cosmetică

Suprafața minimă a camerei cu 2 paturi (m2) 11 30 12 40 -//-
Suprafața minimă a camerei cu 3 paturi (m2) 14 35 16 45 -//-
Suprafața minimă a camerei cu 4 paturi (m2) 16 40 - 45 -//-
Suprafața minimă a salonului din apartament (m2) 11 20 12 20 -//-
Suprafața minimă a dormitorului din apartament 
(m2)

11 20 12 20 -//-

Pardoseli acoperite integral sau parțial cu covoare 
sau carpete

- + 80 De mărimea camerei

Pat cu saltea + 100 + 150
Plapumă, pled sau pături (câte 2 bucăți de per-
soană)

+ 40 + 50 Pentru 2 bucăți

Perne mari + 8 + 10 1 bucată
Cearșaf pentru pat + 5 + 7 1 bucată
Plic pentru pled, pătură sau plapumă + 5 + 7 1 bucată
Cuvertură de pat - + 15 1 bucată
Masă și scaune + 60 + 80 1 masă și 4 scaune
Dulap sau spații amenajate pentru haine, cu 
umerașe

- + 100 Dimensiuni 100x60x210 cm

Cuier + 5 + 15 Cuier amplasat în colțul odăii
Oglindă sau toaletă la dispoziția turiștilor + 10 + 50 1 bucată
Veioză sau aplică la capătul patului - 10 + 10 1 bucată
Prosoape pentru față (o bucată/persoană) + 3 + 5 1 bucată
Prosoape plușate pentru baie (1 bucată/per-
soană)

- + 7 1 bucată

Perdele obturante sau alte mijloace de obturare + 20 + 25 Pentru 1 fereastră 
Perii pentru haine și pantofi + 2 + 2 2 perii
Scrumiere (opțional) + 1 + 1 1 bucată
Pahare (2 bucăți/persoană) + 1 + 1 2 bucăți
Televizor și radio în spații comune - + 150 1 TV, 1 radio
Demifotolii, scaune (pentru camera de zi  din 
apartament)

+ 100 + 100 1 set din 4 scaune

Masă sau măsuță (pentru saloane din aparta-
ment)

+ 30 + 50 Dimensiuni 110x80

Perdea, covor de calitatea celor din dormitor 
(pentru saloane din apartament)

+ 50 + 80 De dimensiunea dormitorului

Grupuri
sanitare

Grup sanitar comun (cu apă curentă caldă/rece 
cu program permanent), separat pe sexe, cu: 
•	 1 cabină duș (la maximum 15 locuri) 
•	 1 cabină WC 
•	 1 lavoar (la maximum 10 locuri)
•	 la pensiunile agroturistice de 1* se admit WC 

uscate și spălătoare exterioare alimentate la 
surse naturale de rezervoare

+ 100

150
70
30
50

+ 100

200
70
40

Boiler electric + racordarea la re-
țeaua de apă-canalizare (300 euro)
Cabina de duș și WC amplasate în 
același spațiu. 
+ lucrări de finisare (100 euro)
Din lambriuri de plastic

Sursă: Calculele autorilor.
Notă: S-au luat în calcul doar costurile materialelor şi obiectelor.

Necesarul obiectelor din textil, exprimat în număr de seturi, variază în funcție de frecvența schimbării 
lenjeriei și durata medie a sejurului. Reieșind din aceste condiții, pentru o agropensiune necesarul de 
lenjerie pentru un loc de cazare este de 4 seturi pentru lenjeria de pat (cearșafuri, fețe de perne etc.) 
și 6 pentru prosoape. 
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2. Amenajarea și echiparea gospodăriei agroturistice pentru primirea călătorilor

Recomandări și idei pentru transformarea agropensiunii într-o unitate eficientă și autonomă.

Rețeaua electrică tradițională și de alternativă

Ideea casei autonome în lumea contemporană devine din ce în ce mai populară și relevantă din ca-
uza crizei în sectorul energetic, tendinței oamenilor de a se asigura împotriva întreruperilor de ener-
gie electrică și termică, precum și dorinței de a salva mediul înconjurător de gazele periculoase și 
deșeurile sintetice. Toate acestea sunt relevante și în cazul unei agropensiuni, când se pune problema 
necesității de reducere a costurilor pentru întreținere și creșterea veniturilor din această activitate.
În anii ’70 ai secolului trecut în țările dezvoltate ideea privind locuințele ecologice a devenit tot mai 
populară. Ulterior, necesitatea de a îmbunătăți proiectele caselor la capitolul asigurarea cu energie 
electrică alternativă, reducerea deșeurilor menajere, utilizarea rațională a apei etc. a devenit tot mai 
stringentă. 
Nu există deocamdată standarde și reguli general acceptate pentru un concept al unei agropensiuni 
autonome. Cele mai relevante noțiuni de autonomie însă țin de principalele infrastructuri edilitare și 
de resursele disponibile: electricitate, încălzire, alimentare cu apă, gestionarea deşeurilor. 
Ușurința sau dificultatea lucrărilor de construcție/amenajare a unei pensiuni autonome este în mare 
măsură determinată de potențialul surselor regenerabile de energie la locul de amplasare a acesteia. 
Într-o climă confortabilă cum are Republica Moldova, precum și cu acces facil la informații relevante, 
echipamente necesare disponibile pe piață, o astfel de variantă a pensiunii autonome poate fi reală 
și profitabilă. 
Energia electrică este piatra principală privind asigurarea funcționării autonome a tuturor sistemelor 
pensiunii. Autonomia agropensiunii este legată, în primul rând, de eficiența energetică. Realizarea 
sarcinii de autosusținere energetică a casei depinde de consumul energiei pe care intenționează să o 
cheltuie proprietarii, luând în calcul necesitatea de a utiliza calculatoare, becuri econome, frigidere 
și alte echipamente eficiente energetic. Calcularea consumului mediu de energie electrică în cadrul 
unei agropensiuni ține de consumul mediu zilnic pentru o persoană (cca 2 kWh), înmulțit cu numărul 
mediu de persoane deservite zilnic în această pensiune. 
Dintre sistemele de asigurare a energiei regenerabile, cele mai des utilizate în Republica Moldova 
sunt: (i) bateriile solare sau (ii) morile de vânt, (iii) generatoarele pe combustibil (însă în acest caz va 
suferi imaginea ecologică în conceptul pensiunii ecologice).

Soluții pentru instalații de producere a energiei electrice alternative, euro

Tip instalație Cost unitar
Instalații eoliene pentru casă 2500,00
Generatoare electrice 800,00
Generatoare pe combustibil 800,00
Panou solar fotovoltaic în set cu regulator solar, invertor, baterie de acumulare, suport 
pentru panouri solare, cabluri (set)

1600,00
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2. Amenajarea și echiparea gospodăriei agroturistice pentru primirea călătorilor

Sisteme alternative de încălzire și alimentare cu apă 

Încălzirea și alimentarea alternativă cu apă caldă pot fi asigurate de instalațiile solare. Instalațiile so-
lare termice încălzesc apa (inclusiv potabilă) cu ajutorul energiei solare disponibile într-un loc și într-o 
perioadă anume. Având în vedere că energia solară nu este disponibilă în mod constant și uniform, 
aceste instalații au nevoie de boilere sau rezervoare pentru stocarea apei calde. Apa sau agentul ter-
mic stocat vor fi utilizate în perioadele fără soare.

O altă alternativă pentru sistemul de încălzire pot fi instalațiile locale pe biomasă. Acest tip de sistem 
poate înlocui resursele costisitoare de energie, cum sunt gazele naturale și electricitatea, cu resurse 
locale de biomasă. Din cele mai vechi timpuri, oamenii utilizează sobe și cuptoare alimentate cu lemn 
pentru a se încălzi. Dezvoltarea sistemelor de încălzire cu biomasă cu alimentare automată a început 
în anii ’70 în Scandinavia, atunci când prețul petrolului a explodat. Astăzi există o mulțime de sisteme 
care functionează și în Republica Moldova și care utilizează diferite surse de biomasă (materii vege-
tale și organice, precum lemnul, reziduurile agricole și chiar deșeurile menajere) în scopul generării 
de căldură. Această căldură poate fi transportată și utilizată acolo unde se cere, pentru încălzirea și 
ventilarea spațiilor agropensiunii. 

Toate aceste idei pot fi realizate datorită proiectării prealabile și folosirii sistemelor de inginerie 
respective. În acest sens, agropensiunea ecologică devine termic eficientă. Pentru alegerea unei 
instalații potrivite, se calculează metrajul pentru încălzire reieșind din suprafața de  3-4 m2 pentru o 
persoană în spațiile de cazare, la care se mai adaugă o suprăfață similară în spațiile comune. Astfel  
pentru fiecare persoană locatară și oaspete va fi luat în calcul o medie de cca 5-6 m2.

Calculul investițiilor relevante pentru asigurarea sistemului autonom de încălzire și apă caldă, euro

Tip instalație Bucăți Cost unitar Cost total
Panouri solare termice (colector solar cu rezervor, utilizat 
pentru încălzirea apei menajere)

8 150,00 1200,00

Instalație pe biomasă (universală) 1 3000,00 3000,00
Instalație pe biomasă (paleți/brichete) 1 1600,00 1600,00

Sursă: Calculele autorilor.
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2. Amenajarea și echiparea gospodăriei agroturistice pentru primirea călătorilor

Sisteme alternative de tratare și colectare a deșeurilor și apelor menajere

Deșeurile, poluarea și deteriorarea mediului înconjurător sunt minimizate în caz dacă pensiunea 
funcționează ca una ecologică. Dimensiunile mici ale agropensiunilor permit transformarea acestora într-o 
casă ecologică fără investiții foarte costisitoare și cu utilizarea tehnologiilor moderne. Prin urmare, agropen-
siunea ecologică are un grad ridicat de autonomie și de rezistență la diverse dezastre naturale, accidente.
Din materiale sigure și sănătoase se recomandă amenajarea și interiorului agropensiunii. După posibilități, 
se propune reducerea utilizării substanțelor toxice periculoase (de exemplu, în loc de vopsele sintetice –  
utilizarea lacurilor pe bază de apă, varului natural, în locul imitațiilor de lemn sau piatră – produse din ghips, 
obiectele din textil să fie produse din stofe naturale – bumbac, in, lână etc.), ceea ce permite transformarea 
agropensiunii într-un spațiu prietenos și favorabil pentru sănătatea omului.
Apele uzate, deșeurile solide menajere, poluarea aerului – toate acestea sunt produse de casa în care 
locuiește omul. Metodele „tradiționale” uzuale pe parcursul multor decenii pentru tratarea deșeurilor sau 
apelor uzate (arderea, depozitarea la marginea satului, mai ales în locuri neautorizate și neamenajate, scur-
gerea apelor uzate în râuri și alte suprafețe acvatice) au generat probleme grave ecologice la noi în țară. 
În țările dezvoltate, demult sunt utilizate metode și tehnici „prietenoase” mediului înconjurător, care sunt 
recomandate și pentru Republica Moldova.
•	 Deșeurile solide în agropensiunea ecologică pot fi colectate selectiv pentru transportarea lor în locuri 

special amenajate sau pot fi presate pentru utilizare ulterioară. Evident, pentru colectarea selectivă 
trebuie procurate diferite pubele (predestinate unor tipuri anume de deșeuri) și amplasate pe teritoriul 
agropensiunii. 

•	 Cu un minim efort și puțină imaginație pot fi transformate diverse coșuri, căldări tradiționale, fântâni 
artificiale în spații special amenajate pentru colectarea selectivă a deșeurilor solide.

•	 Deșeurile organice ce provin din activitatea casnică și activități similare, cum ar fi resturile vegetale, 
resturile alimentare și hârtia pot fi valorificate prin compostare, care implică un proces de descompu-
nere a materiei organice. Rezultatul este compostul, un excelent îngrășământ agricol (humus) care cu 
siguranță își va găsi locul și rostul în activitatea agricolă specifică agropensiunilor. Astfel, deșeurile devin 
o materie primă secundară. 

•	 Apele uzate, în caz dacă nu există un sistem centralizat de evacuare a apelor menajere, pot fi tratate 
pentru a fi folosite, cel puțin, pentru irigarea terenului prelucrat pe lângă agropensiune. Utilizarea aces-
tor ape tratate va permite în oarecare măsură rezolvarea problemei de irigare în verile secetoase din 
Moldova. 

•	 Pe piața internă este posibil de procurat sisteme de epurare a apelor menajere în condiții neindustriale 
(de exemplu, stații pentru gospodării de la 4-20 persoane).

Calculul investițiilor relevante pentru managementul deșeurilor în agropensiuni, euro

Tip utilaj Bucăți Cost unitar Cost total
Pubele din plastic de 120 litri pentru colectarea selectivă a deșeurilor solide 3 15,00 45,00
Pubele din plastic de 240 litri pentru colectarea selectivă a deșeurilor solide 3 30,00 90,00
Sistem de epurare a apelor menajere 1 2000,00 2000,00
Sistem de compostare a deșeurilor degradabile 1 100,00 100,00
Total 2235,00

Sursă: Calculele autorilor.
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3. Organizarea procesului de alimentare a turiștilor

Capitolul 3.
Organizarea procesului de alimentare a turiștilor

Amenajarea sufrageriei în cadrul agropensiunii 

Aspecte generale 

Sufrageria este unul dintre cele mai importante locuri unde ajunge turistul în fiece pen-
siune. Aceasta produce prima impresie și creează așteptări față de confortul sejurului tu-
ristic. Totodată, într-o agropensiune sufrageria este și locul public nr.1 în care se întrunesc 
oaspeții (turiștii) și gazdele. Aici se produce cel mai însemnat context de oferire oaspeților a 
ospitalității casei. De aceea, în sufragerie va fi creată o atmosferă prietenoasă și confortabi-
lă, care predispune pentru relaxare, alimentație sănătoasă, dar și cunoașterea unor tradiții 
de ospitalitate. 

Principalele aspecte la care trebuie să atragă atenția gazdele țin de asigurarea anturajului 
specific sufrageriilor, respectarea unor norme de amenajare, dotarea cu mobilierul necesar, 
vesela, tacâmurile și ustensilele pentru fiece masă, precum și prezentarea bucatelor într-o 
manieră ospitalieră, preferabil conform bucătăriei casei sau celei tradiționale.

La zonarea și structurarea sufrageriei se recomandă respectarea criteriilor minime pentru 
clasificare, iar pentru crearea unui stil compatibil cu specificul rustic al pensiunii sunt indica-
te tehnicile disignerilor pentru aranjarea și decorarea spațiului încăperii. Ca și celelalte as-
pecte, mobilarea este analizată separat în carte, având în vedere asigurarea funcționalității 
și stilului sufrageriei, deopotrivă și detaliile despre veselă, tacâmuri, alte accesorii carac-
teristice serviciului concret de alimentație a oaspetelui, pentru buna lui dispoziție în agro-
pensiune. 
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3. Organizarea procesului de alimentare a turiștilor

Echipamente și utilaje în spațiul de servire a mesei

Confortul (termic, luminozitate, fonic, condiționare) într-un spațiu de alimentație este re-
zultatul unor dotări tehnice adecvate. Proprietarul pensiunii va aplica niște reguli generale 
pentru sporirea calității de amenajare a sufrageriei: 
•	 edificiul atrage cota cea mai importantă a investiției și suportă partea cea mai mare de 

cheltuieli pentru modificările capitale. Pentru crearea condițiilor optime de funcționa-
re a bucătăriei și sufrageriei sunt necesare instalații tehnice, precum rețeaua electrică, 
sistemul de încălzire, rețeaua sanitară, sistemul de ventilare etc. Acestea însă vor fi as-
cunse de ochii oaspeților prin tehnici adecvate de amenajare a spațiului public, inclusiv 
pentru securitatea persoanelor;

•	 instalația electrică asigură alimentarea în siguranță cu energie electrică a corpurilor de 
iluminat și a unor echipamente/utilaje necesare. Este recomandat un sistem de iluminat 
mixt (central/local). Totuși lumina naturală prin ferestre trebuie să fie utilizată cât mai 
mult, indiferent de sezon. Echipamentele electrice (acustic/radio/tv, reșouri) se vor inte-
gra armonios (ca stil, cromatică, dimensiuni) în stilul general al sufrageriei;

•	 sistemul de ventilare-condiționare este obligatoriu în unitățile de lux, asigurând senzația 
de confort, materializată prin temperatură, umiditate constantă și aer purificat. Pentru 
buna desfășurare a activității în spațiul de servire, temperatura recomandată este de 
20-22 C°, iar umiditatea relativă – între 30 și 75%. Chiar dacă aceste echipamente sunt 
deja accesibile pe piață, în cazul unei pensiuni pot fi folosite de rând cu instalațiile de 
climatizare moderne și soluții mai economicoase (ventilația naturală, ventilația meca-
nică cu încălzire).

Cerințe minime de clasificare

Compartiment Nr. 
crt Criterii

Pensiune 
 turistică, 
 categoria 

 (stele)

Pensiune 
 agroturistică, 

 categoria 
 (stele)

4 3 2 1 3 2 1

Spații de primire, 
alimentație și alte 
spații auxiliare

14.

Spații corespunzătoare și igienice pentru 
prepararea și servirea mesei, cu bucătărie dotată 
cu echipamente de preparare și conservare a 
alimentelor

X X X X X X X

15. Sufragerie dotată cu mobilier adecvat, de calitate 
superioară și cu inventar de servire de calitate X - - - - - -

16. Spațiu pentru servirea mesei, dotat cu mobilier 
(mese, scaune, banchete) și inventar de servire - X X - X X -
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Vesela

Funcționarea cu succes a restaurantului în cadrul unei pensiuni presupune dotarea acestuia cu inventar 
pentru servirea mesei. Din multitudinea de piese de inventar, cele mai folosite pentru pensiuni sunt: 
vesela, sticlăria, tacâmurile, articolele de menaj cu accesoriile de serviciu, lenjeria etc. Acestea 
trebuie să fie ajustate sortimentului și conceptului de servire adecvate pensiunilor rurale. Vesela 
cuprinde totalitatea vaselor utilizate la masă pentru transportarea, păstrarea și servirea preparatelor. 
În această grupă intră: platourile, tăvile, farfuriile, ceștile, cănile, salatierile etc. Se recomandă ca 
farfuriile, salatierele, ceștile să fie confecționate din același material și în același stil de ornamentare.
Platourile servesc pentru preluarea din bucătărie, transportarea, prezentarea și servirea preparatelor.
Tăvile se folosesc pentru aducerea băuturilor porționate la pahar, transportul inventarului mărunt – 
cești, farfurioare, tacâmuri etc. Pot fi confecționate din alpaca argintată, inox, pot avea pe margine un 
decor deosebit, tortițe pentru a fi prinse cu ambele mâini.
Farfuriile se folosesc la servirea clienților cu diferite preparate sau ca suporturi. Este de dorit ca în 
dotarea agropensiunii să intre mai multe tipuri de farfurii.
Salatierele pentru 1, 2 și 4 porții se folosesc la servirea salatelor ce însoțesc preparatele de bază.
Ceştile se folosesc la servirea unor băuturi sau preparate lichide. Se întâlnesc o varietate mare de 
tipuri. Fiecare tip de ceașcă are o farfurioară suport proprie.
Cănile și ceainicele pot fi de diferite tipuri și sunt utilizate pentru transportarea, prezentarea și 
turnarea băuturilor.
Legumierele sunt utilizate la transportul, prezentarea și servirea legumelor sau unor preparate cu 
legume și sos.
Supierele au forma unei semisfere cu două torți și se folosesc la transportarea și servirea supelor, 
cremelor și ciorbelor. Dimensiunile variază pentru 1, 2 și 4 porții.
Sosierele au o formă specifică și mărimi diferite, fixate sau nu pe suport, destinate transportului, 
prezentării și servirii diferitor sosuri care se adaugă la unele preparate (din paste făinoase, carne, 
diferite deserturi etc.).
Muştarierele, compuse din dozator, capac și linguriță, sunt utilizate numai pentru servirea muștarului.
Scrumierele sunt utilizate pentru sprijinirea țigărilor și colectarea scrumului și resturilor de țigară.
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Veselă uzuală: farfurii și cești

În Moldova există o bogată tradiție în aranjarea meselor, totuși, în raport cu oaspeții (care 
deseori au o altă cultură gastronomică), este recomandată utilizarea în situații concrete a 
veselei adecvate, în special a farfuriilor și ceștilor.
Farfuriile se folosesc la servirea majorității preparatelor sau ca suporturi. De aceea, în 
dotarea pensiunii trebuie să fie următoarele tipuri de farfurii.

Tipuri de farfurii pentru unitatea de alimentație

Nr. 
crt Tipul Dimensiuni, 

cm Utilizare

1 Suportul mare 26 - 34 Pe acest suport sunt așezate farfuriile cu diferite preparate

2 Farfuria adâncă cca 24 Pentru servirea unor ciorbe și borșuri, a unor specialități de paste 
făinoase, fulgilor de porumb etc.

3 Farfuria întinsă mare 24 - 28
La servirea preparatelor de bază, a unor antreuri/gustări, ca 
suport în lipsa farfuriilor-suport, pentru transportul și prezentarea 
unor preparate sau obiecte de inventar

4 Farfuria de desert cca 21 La servirea deserturilor, unor gustări, antreuri, salate, pâinii

5 Suportul mic 11 - 12 Ca suport pentru ceștile de supă, la transportul și prezentarea 
unor preparate sau obiecte de inventar mărunt

6 Farfuria întinsă mică cca 16 Ca farfurie pentru pâine, ca suport pentru pahare în baruri și la 
servirea desertului în unități modeste

7 Farfuria pentru gem cca 8 Pentru gemuri, dulceață ș.a.
8 Farfuria pentru oase 17 x 8 Este în formă de semilună și servește pentru colectarea oaselor

Ceştile (pe farfurioare) se folosesc la servirea multor băuturi sau preparate lichide.

Necesarul de cești pentru structura de alimentare de până la 7 persoane și pentru restaurant – pensiune cu 20 
de locuri

Nr.
crt Tip Capacitate, ml

Număr necesar
7 persoane 20 persoane

1 Cești de cafea 100-125 12 24
2 Cești de ceai 225-250 12 24
3 Cești pentru consomme (cu două tortițe) 250-350 12 24
4 Cești pentru ciorbe 450-500 12 24
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3. Organizarea procesului de alimentare a turiștilor

Sticlărie

Din timpuri vechi, sticlăria scoate în evidență caracterul solemn și valoarea oaspetelui la masa gazdei. 
Totodată, prezentarea băuturilor și asortarea sticlăriei la o masă este parte din tradiția noastră și arată 
ospitalitatea moldoveanului, sugerând oaspetelui tipul, numărul și consecutivitatea băuturilor ce 
urmează a fi servite. Totuși, este bine să utilizăm adecvat aceste piese. Sticlăria cuprinde totalitatea 
obiectelor din sticlă, semicristal și cristal, destinate servirii și consumului de băuturi: pahare, căni, carafe.

Paharele utilizate în salonul de servire a mesei pot fi din sticlă, semicristal și cristal. În dotarea unei 
pensiuni trebuie să fie câteva tipuri de pahare.

Necesarul de pahare pentru structura de alimentare de până la 7 persoane și pentru restaurant – pensiune cu 
20 de locuri

Nr. 
crt

Tip, utilizare Capacitate, ml Număr necesar
7 persoane 20 persoane

1 Pentru aperitive, sub formă de cupe, 
baloane sau tumblere

75-150 12 24

2 Pentru vin alb 100-125 12 24
3 Pentru vin roșu 125-150 12 24
4 Pentru apă 150-175 12 24
5 Cupe pentru șampanie 150-175 12 24
6 Pentru coniac sub formă de balon sau ovale minimum 300 12 24
7 Pahare sau căni pentru bere 500 12 24
8 Pentru băuturi răcoritoare 250-400 12 24
9 Căni (carafe) pentru apă, sucuri și vin 125, 250, 500, 1000 6 (de 1000 ml) 12 (1000 ml)

10 Pentru băuturi în amestec Pahare specifice 
fiecărui sortiment

12 24

Cănile şi ceainicele sunt de diferite tipuri și sunt utilizate pentru transportarea, prezentarea și turnarea 
băuturilor.

Necesarul de căni pentru structura de alimentare de până la 7 persoane și pentru restaurant – pensiune cu 20 
de locuri

Nr. 
crt

Tip Utilizare Capacitate Număr necesar

7 persoane 20 persoane
1 Cafetiere La servirea cafelei 1, 2 și 4 porții 3 (pentru 4 porții) 6 (pentru 4 porții)
2 Laptiere La servirea laptelui 1, 2 și 4 porții 3 (pentru 4 porții) 6 (pentru 4 porții)
3 Picuri La servirea laptelui pasteurizat 

sau a frișcăi lichide
50-100 ml 3 (pentru 4 porții) 6 (pentru 4 porții)

4 Căni, burluie La servirea vinului 500-2000 ml 2 6
5 Ceainice La servirea ceaiului 1, 2 și 4 porții 3 (pentru 4 porții) 6 (pentru 4 porții)
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Tacâmuri și accesorii

Chiar dacă în trecut mâncarea se servea cu mâinile ori cu tacâmuri din lemn sau os, în 
prezent (cu rare excepții) majoritatea preparatelor se servesc cu ajutorul tacâmurilor 
din metal, de regulă, separat pentru fiece fel de mâncare. La o masă, acestea cuprind 
totalitatea obiectelor din metal sau din metal în combinație cu alte materiale, care servesc 
unei persoane pentru a mânca. Într-o pensiune nu trebuie să lipsească lingurile/furculițele/
cuțitele de diverse dimensiuni, pentru o bună combinație la o masă de servit, indiferent de 
timpul servirii.

La masa oaspetelui nu trebuie să lipsească o serie de articole de menaj și diverse accesorii 
de serviciu, obligatorii sau oferite doar la cerere, cum ar fi: vazele de flori (nu prea înalte) 
sau compozițiile florale (cu flori de câmp), suporturile pentru șervețele, serviciul de ulei-
oțet (olivieră), suporturile de scobitori, râșnițele pentru piper, presărătorile, suporturile 
pentru lumânări etc. Acestea vor fi asortate cu aspectul general al mesei.

Tipuri de tacâmuri pentru structura de alimentare.

Nr.
crt Tip Componența Utilizarea

1 Tacâmul mare Lingura mare

Furculița mare

Cuțitul mare 

La ciorbe, împreună cu furculița mare, este 
folosită la preparate din paste, precum și la 
formarea tacâmului de serviciu.
Împreună cu cuțitul mare, iar câteodată 
singură la omlete.
Împreună cu furculița mare, la consumarea 
preparatelor principale servite în farfurii 
întinse mari

2 Tacâmul pentru gustări Cuțit și furculiță Cel mai des se folosește la servirea gustărilor 
sau unor preparate intermediare. Tacâmul 
este intermediar ca deminsiune, între tacâmul 
mare și cel de desert

3 Tacâmul pentru desert Lingură, furculiță și cuțit La servirea unor creme, supe, salate din fructe, 
brânzeturi, prăjituri etc.

4 Tacâmul pentru pește Furculiță și cuțit Se utilizează cel mai des la preparate din pește

5 Tacâmul pentru fructe Furculiță și cuțit Se utilizează pentru consumarea fructelor, 
legumelor în stare proaspătă

6 Lingurițe L. de cafea
L. de ceai
L. pentru prăjituri
L.pentru înghețată
L. pentru iaurt
L.pentru băuturi răcoritoare

La cafea
La ceai, cafea cu lapte, lapte
La preparate de patiserie
La înghețată
La iaurt
La băuturi răcoritoare

7 Tacâmuri diverse Lingură pentru creme, supe
Furculiță pentru lămâie
Furculiță pentru sardele
Cuțit pentru unt
Cuțit pentru caviar

La servirea cremelor, supelor
La preluarea lămâii din farfurioară
La servirea sardelelor
La servirea untului
La preluarea caviarului din farfurie
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Textile pentru masă și sufragerie

La noi se obișnuiește ca mesele pentru servirea oaspeților să fie acoperite cu elemente 
textile, care, deopotrivă cu textilele decorative din sufragerie, fac parte din tradiția 
ospitalității moldovenești, dar și transmit căldura și predispoziția prietenoasă a gazdei.

Lenjeria pentru masă cuprinde totalitatea materialelor textile folosite la masă de clienți sau 
de ospătari: fețe de masă, naproane (așternute deasupra fețelor de masă cu scopul de a 
le proteja), şervete, la care în unitățile de calitate se adaogă urmând stilul unității: perdele 
(confecționate dintr-o stofă ușoară, subțire și transparentă), draperii (confecționate dintr-o 
țesătură mai densă) etc. La alegerea lenjeriei este bine să se opteze pentru materialele care 
să dea o notă de eleganță și bun gust, pentru lenjeria din fibre naturale sau din țesături 
în amestec. Covorul din salonul de servire a mesei este țesut din fibre naturale, preferabil 
din lână și bine asortat cu gama de culori, cu stilul salonului și al întregii pensiuni. Se vor 
integra armonios textilele sau țesăturile tradiționale locale (prosoape, scoarțe etc.), fără 
însă a exagera și pentru a le putea valorifica estetic. 

La alegerea și stabilirea necesarului de lenjerie se respectă o serie de reguli: (i) lenjeria 
se selectează potrivit formei și deminsiunii meselor (pentru mesele rotunde merg fețe de 
masă rotunde și dreptunghiulare, iar pentru mesele dreptunghiulare sunt necesare numai 
fețe de masă de forma respectivă); (ii) modul în care se spală lenjeria din dotare; (iii) stocul 
necesar.

Tipurile și necesarul de articole de lenjerie pentru sufragerie

Nr. 
crt

Tip Material Dimensiuni Cantitate totală

1 Fețe de masă din stofă din fibre naturale 
sau în amestec

mai mare cu 60 cm decât 
blatul mesei pe care sunt 
utilizate

5-6 bucăți pentru o 
masă

2 Naproane din același material ca și 
fețele de masă, pot avea 
culoarea puțin mai închisă 
decât fața de masă

mai mari cu 10 cm decât 
mărimea blatului mesei 
pe care-l acoperă

6-7 bucăți pentru 
fiecare masă 

3 Șervețele de masă din același material ca și 
fețele de masă

55x55 cm ori 60x60 cm 8-12 bucăți pentru 
fiecare loc la masă

4 Șervețele pentru 
dejunul mic și ceai

din același material ca fețele 
de masă

25x25 cm ori 30x30 cm 4-5 bucăți pentru 
fiecare loc la masă

5 Șervete pentru coșul 
de pâine

din același material ca fețele 
de masă

45x45 cm Dublu față de 
numărul coșurilor 
de pâine

6 Șervete de serviciu din pânză albită 50x50 cm ori 55x55 cm

7 Șervete pentru tăvi și 
platouri

din pânză albită corespunzătoare mărimii 
acestora

Dublu față de 
numărul tăvilor și 
platourilor

8 Cârpe pentru șters 
vesela, sticlăria etc.

din in sau din alte materiale 
care nu lasă scame

9 Șorțuri de protecție din pânză albită sau doc 
albastru

mărimi corespunzătoare 
diferitor talii

1-2 pentru fiecare 
lucrător
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Echipament tehnic, utilaje și soluții tehnice pentru sufragerie (investiții minime)

Crearea confortului obișnuit în sufragerie sau în alt spațiu public este o preocupare perma-
nentă a gazdei, chiar dacă principalele eforturi sunt făcute la faza de planificare/amenajare 
a sufrageriei. Acestea țin de dotarea cu infrastructură (rețea electrică, rețea de încălzire, 
ventilarea-condiționarea aerului, apă-canalizare) și de echipamentele necesare (corpuri de 
iluminat, prize, ventilator/climatizator, radio/tv/sistem acustic, grup sanitar accesibil). Chiar 
dacă criteriile minime de clasificare tratează superficial acest compartiment, este impor-
tant ca dotarea sufrageriei să asigure o calitate înaltă a serviciilor de alimentație (și a unor 
servicii suplimentare), precum și o siguranță adecvată (împotriva intoxicărilor alimentare, 
electrocutării, leziunilor întâmplătoare, integrității lucrurilor oaspeților etc.). Acest lucru 
este pus în seama gazdei. 

La calcularea investiției necesare pentru sufragerie (în cazul renovării, reconstrucției sau 
construcției) sunt trecute toate costurile conforme cerințelor minime obligatorii (mărime 
spațiu, tip finisaj pereți/tavan/podea, distribuirea, după caz, a rețelelor edilitare – electri-
citate/ventilare/încălzire/canalizare), dotarea cu mobilierul necesar, la care se adaugă cos-
turile pentru asigurarea cu acces la grupul sanitar și la terasă (după caz), echipamentele 
electrice (corpuri de iluminat, prize, ventilator/climatizator, radio/tv/sistem acustic), decor 
rustic (asociate pereților/grinzilor sau mobilierului, compoziții în colțuri sau pentru zonarea 
spațiului) și decorațiuni florale.

Investiția finală va varia în funcție de nivelul de calitate aspirat de gazdă, stilul pensiunii și 
calitatea obiectelor utilizate.
Modalități de calcul pentru estimarea investiției necesare la amenajarea bucătăriei și sufrageriei într-o 
pensiune turistică, euro

Compartiment

Dotare bucătărie și salon de 
sevire a mesei (obligatoriu)

Criterii 1* Cost 2* Cost

Spații corespunzătoare și igienice pentru prepararea și 
servirea mesei (după caz: tip finisaj pereți/tavan/podea) + +

Spațiu pentru servirea mesei, dotat cu mobilier: 
•	 masă
•	 scaun 
•	 banchetă
•	 inventar de servire (măsuțe, tave)

-
30
15
30
10

+
45
20

100
20

Plită electrică sau cu gaze, mașină de gătit sau reșou 
electric cu minimum 2 ochiuri + 150 + 200

Vase și ustensile de bucătărie, seturi + 50 + 60

Frigider + 200 + 300

Instalații (obligatoriu) Instalație de apă curentă rece la bucătărie + 300 -

Instalație de apă curentă caldă/rece la bucătărie - + 400

Racord la rețeaua publică de canalizare sau la mijloace 
proprii de colectare și epurare + 300 + 400

Cerințe ce țin de zonare 
(recomandare)

Asigurarea cu acces la grupul sanitar și la terasă 
(după caz) - 100 + 300

Racordări edilitare 
(recomandare)

Distribuirea după caz a rețelelor edilitare: 
electricitate/ventilare/încălzire/canalizare + 50 + 200

Echipamente electrice 
(recomandare)

Echipamentele electrice (corpuri de iluminat, prize, 
ventilator/climatizator, radio/tv/sistem acustic) + 100-

300 + 200-
500

Decor (recomandare) Decor rustic (asociate pereților/grinzilor sau mobilierului, 
compoziții în colțuri sau pentru zonarea spațiului) - 100-

300 + 200-
500

Decorațiuni florale + 50 + 100
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Design și idei din domeniul amenajării sufrageriei în agropensiune

Principii generale pentru decorarea și zonarea sufrageriei

O sufragerie aranjată cu gust creează o atmosferă de familie, căutată de turist într-o pensiune 
rurală. Sunt câteva tendințe și principii generale care ajută la amenajarea unui asemenea 
spațiu. Printre tendințele ultimilor ani în domeniul amenajărilor pentru pensiunile agrotu-
ristice pot fi enumerate: combinarea elementelor moderne cu cele rustice, marcate de sim-
plitate și patina timpului, ce aduc accente rustice mai ales spațiilor destinate servirii mesei. 
Aceste elemente sunt potrivite și actuale, deoarece imprimă interiorului sufrageriei căldură 
și confort.
Trebuie menționate culorile potrivite atât stilului modern, cât și celui rustic: albul, nuanțele 
de gri şi tonurile de maro, care sunt principalele culori din gama celor ce aduc naturalețe 
spațiului interior. Acestea se regăsesc, în primul rând, în finisajele rustice, cum ar fi piatra 
naturală sau lemnul masiv. Nu înseamnă că este necesară o reparație capitală și modificări 
esențiale în construcția spațiului menit pentru servirea meselor turiștilor. În spațiul deja exis-
tent putem placa unul dintre pereții sufrageriei cu piatră naturală sau putem decora pereții 
şi tavanul cu grinzi masive din lemn care arată extraordinar în combinație cu albul vopselei 
lavabile sau varului natural, utilizat multe decenii în finisajele interioare.
Pentru pardoseala unei sufragerii moderne cu accente rustice merge excelent podeaua de 
scânduri sau parchetul, dar putem alege și travertinul sau piatra naturală, în cazul în care 
avem instalat un sistem de încălzire prin pardoseală. Înțelegem că nu este nevoie să demon-
tăm, de exemplu, podeaua din lemn dacă ea este într-o stare bună. Va fi suficient o prelucrare 
a acestui material natural, înlăturarea unor culori demodate și evidențierea facturii lemnului, 
pentru a sublinia frumusețea acestui material.
Canapelele, fotoliile și corpurile de mobilier modulare cu design modern se vor acomoda imedi-
at în decorul rustic al încăperii, mai ales dacă vom alege accesoriile potrivite: perdele, cuverturi, 
corpuri de iluminat, cutii de depozitare, măsuțe de cafea, covoare și alte elemente decorative. 
Însă putem opta și pentru elemente de decor care se regăsesc până în prezent în unele case 
din satele moldovenești și aduc un accent deosebit stilului rustic al pensiunii (lăzi de zestre, în 
care pot fi păstrate textilele necesare pentru sufragerie; scaune, laițe, mese tradiționale din 
lemn natural, policioare pe care pot fi așezate obiecte rustice decorative etc.). Obiectele din 
textil tradițional – fețe de masă brodate sau croşetate, prosoape de pereți, scoarțe, covoare și 
țolișoare țesute cu ușurință – pot salva proprietarul pensiunii de cheltuieli mari pentru decora-
rea spațiului sufrageriei și, totodată, pot aduce unicitatea stilului acestei pensiuni. 
Atenție: tot ce folosiți pentru decorarea spațiului dedicat servirii mesei trebuie să fie de o 
calitate înaltă, în stare estetică bună și ... fără exagerare!
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Mobilier

Dotarea cu mobilier trebuie să corespundă stilului pensiunii turistice. Mobilierul trebuie să fie nu nu-
mai estetic, ci și să răspundă unor exigențe funcționale, ergonomice și financiare. Mobilierul necesar 
în salonul de servire a mesei în pensiune este format din: mese, scaune, canapele, taburete, masa de 
serviciu sau consola etc. 

Mesele diferă ca tip, formă și dimensiune și pot fi confecționate din lemn, metal, materiale plastice 
etc. Se recomandă ca înălțimea meselor obișnuite la care consumul se face stând pe scaun să fie de 
75 cm. Mărimea blatului mesei diferă în funcție de numărul persoanelor care urmează a fi servite. La 
mesele pătrate și dreptunghiulare folosite cel mai des în salonul de servire, dimensiunile recomanda-
te sunt reprezentate în tabelul de mai jos: 

Tabelul 9. Tipuri de mese pentru restaurantul pensiunii rurale

Nr. crt Tip Dimensiune, cm 
1 4 persoane 100 x 100
2 6-8 persoane 175 x 100
3 8-10 persoane 250 x 100
4 10-12 persoane 300 x 100

Scaunele pot fi confecționate, ca și mesele, din lemn, fier sau combinații de lemn-fier-material plastic, 
cu înălțimea de cca 45-46 cm de podea. Speteaza trebuie să fie ușor înclinată (105-110 grade), pentru 
a asigura comoditatea necesară. Tapițeria va fi întotdeauna realizată din țesături textile naturale. 

Canapelele sunt utilizate, în cazul unei pensiuni, pentru plasarea lor pe lângă pereți. Acestea se vor 
înscrie armonios în stilul restaurantului pensiunii asemănându-se cu scaunele și asortându-se cu mo-
bilierul din dotare.

Masa de serviciu (consola sau bufetul de salon), în cazul unei pensiuni turistice rurale, poate fi utili-
zată în scopul păstrării inventarului necesar, veselei, a accesoriilor diverse ș.a. Ele se amplasează, de 
regulă, lângă pereți, astfel încât să nu incomodeze mesele clienților.
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Compoziții vegetale

Fiecare gospodină dorește ca turiștii să fie mulțumiți și să petreacă concediul la ea. De aceea, 
gospodina ar trebui să acorde atenție cuvenită la estetica mesei, să-și elaboreze un stil propriu de 
decorare, care le va aminti oaspeților despre vacanțele petrecute la țară. La aceasta va ajuta, printre 
altele, o calitate înaltă a lucrurilor de pe masă cu elemente tradiționale. Iată câteva exemple de 
decorații cu accente rustice:
•	 suporturi din lemn pentru farfurii;
•	 flori de câmp;
•	 veselă, ulcioare din lut etc.
În ansamblu, totul ar trebui să fie armonizat și să creeze o atmosferă de neuitat a locului. 
Amenajarea spațiului de servire a mesei nu va fi împlinită dacă nu se va completa cu decorațiuni 
vegetale/florale. Reușita în decorarea meselor și saloanelor cu flori și plante este condiționată de 
cunoașterea și asigurarea principalelor elemente de decor, a inventarului și materialelor necesare. 
Principalele elemente de decor cuprind florile, frunzele de ferigă și stejar, crenguțele de brad, merișor, 
mușchii, stuful, spicele de grâu și scoicile, melcii, pietricele etc. Lumânările reprezintă un element de 
decor clasic, prețios într-un coș de masă sau într-un buchet de aniversare, de Crăciun, de Anul Nou, 
fiind apreciate pentru formă și culoare, ceea ce permite ca aranjamentul floral să se efectueze și să 
se dezvolte în jurul lor. De asemenea, se pot folosi sfeșnice și candelabre pentru decoruri rafinate. 
Pentru reușita în realizarea unui decor floral este nevoie de două lucruri: imaginația clară a buchetului 
dorit și inventarul potrivit. Întotdeauna, alegerea elementelor de decor va avea în vedere sezonul, dar, 
mai ales, scopul acțiunii. Plantele și florile vor trebui să fie viguroase, frunzele verzi, florile cu boboci 
sau vârfurile puțin desfăcute, tijele de mărime adecvată. În activitatea practică s-au generalizat mai 
multe tipuri de aranjamente florale, cum ar fi: (i) decorațiuni de ambianță; (ii) decorațiuni pentru 
mesele obișnuite; (iii) decorațiuni pentru mesele festive.

Aranjamente florale

Tipul 
decorațiunii Explicație Inventar utilizat Flori 

De ambianță Au menirea să creeze un mediu plăcut în toate spațiile 
în care au acces clienții pentru a asigura intimitatea 
necesară, a sparge volumul mare al unor încăperi.
Materialul și stilul jardinierelor trebuie să fie în 
concordanță cu specificul arhitectural al localului 

Jardiniere sau alte vase. 
De exemplu, pentru 
un decor rustic pot fi 
folosite jardiniere din 
bronz, împletituri etc.

Plante verzi și 
înflorite, varietăți 
de plante și 
degradeuri de 
culori

Pentru 
mesele 
obișnuite

Dimensiunile decorului se stabilesc ținând cont de 
mărimea blatului mesei și de numărul de locuri:
	pentru o masă cu 8-10 persoane - un singur decor 

central (23-25 cm lungime și 6 cm lățime);
	pentru o masă cu 12-15 - un decor central, la 

care se adaugă alte două mai mici de cca 10 cm 
lungime și 6 cm lățime

Vase corespunzătoate 
înălțimii florilor

Flori de sezon

Pentru 
mesele 
festive

Aranjamente florale pentru banchete, pentru bufet, 
pentru aniversări și pentru diferite alte ocazii

Vase din ceramică, 
lumânări, vâsc etc.

Flori voluminoase, 
brad, crengi coni-
fere, fructe și legu-
me de sezon etc.
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Buchetul cu flori

Sunt câteva reguli de bază pentru realizarea decorațiunilor florale: (i) aranjamentele florale pot fi 
simetrice şi asimetrice – cele simetrice cedează astăzi locul celor asimetrice, ce se obțin din flori de 
înălțime diferită, subordonate una alteia; (ii) există trei tipuri fundamentale de armonie a culorilor, 
și anume: monocromia, care cuprinde ansambluri de flori de aceeași culoare, puse în evidență de 
un fond pe care ele se proiectează ca într-un tablou; decradeul de culori, în care decorația florală 
se armonizează cu decoruri rafinate (roz pal pe roșu, galben deschis cu oranj etc.); policromia, care 
constă în combinațiile de culori. În asocierea florilor trebuie să ținem cont de existența culorilor reci 
(verde, verde-galben,bleu-verde, violet-bleu, violetul) și a culorilor calde (galben, galben-oranj, oranj, 
roșu-oranj, violet-roșu).
Înălțimea ansamblului floral pe masă nu trebuie să stânjenească conversația. Aranjarea buchetelor 
pe masă se face cu 15-20 min înainte de începerea serviciului (în prealabil, florile vor fi stropite cu 
apă rece). Arangamentele florale pentru mesele obișnuite sunt cunoscute sub denumirea buchet de 
primire și pot fi efectuate în stil clasic, modern sau rustic. 
Cea mai raspândită variantă a buchetului clasic este buchetul rotund, care se realizează din același tip 
de flori, după următoarea metodă: florile se țin în mână toate având cupa la aceeași înălțime, după 
care se aranjează frunzele împrejur și se taie tijele astfel încât să fie de două ori mai lungi decât înăl-
țimea vasului în care se montează decorul (buchetul). Încă un tip de buchet clasic este minibuchetul, 
care se realizează din flori mici de sezon sau dintr-o singură floare cu verdeață și se montează într-un 
vas mic, într-un pahar etc. 
Buchetul modern se realizează prin utilizarea unei diversități de soiuri și specii de plante și flori, mai 
ales exotice, însoțite, de regulă, de frunzele lor. 
Buchetul rustic se obține din diferite soiuri și specii de diferite plante și flori de câmp sau de grădină, 
montate în vase adecvate locului unde se desfășoară acțiunea. Acest tip de buchete, probabil, este cel 
mai potrivit pentru decorarea unei pensiuni rurale.
Decorațiunile pentru mesele bufet organizate cu prilejul unor recepții sau altor ocazii festive, la care 
invitații nu iau loc la mese, se fac prin realizarea unui decor floral voluminos, care trebuie să fie rea-
lizat în concordanță cu salonul, cu numărul, modul de amplasare și mărimea bufetelor ce urmează a 
fi amenajate. Aranjarea mesei de Anul Nou sau de Crăciun presupune prezența bradului împodobit, 
iar decorurile florale vor cuprinde vâsc, conifere, ramuri împodobite și vor fi completate de sfeșnice 
cu lumânări, fructiere etc. La un bufet rustic decorațiunile se compun din fructe și legume de sezon și 
alte elemente, ca vase de ceramică, coarde de viță-de-vie, ștergare etc. Credem că aceste sugestii vor 
ajuta la crearea stilului pensiunii dvs.

Sugestii privind realizarea diferitor buchete:

	 Un buchet trebuie să fie frumos și armonizat cu vasul în care se află.
	 Înălțimea buchetului este bine să fie egală cu înălțimea dublă a vasului în care se aranjează. 

Întotdeauna între vază sau vas și mărimea mobilierului trebuie să existe o bună proporție.
	 Florile mici vor fi montate în vaze sau vase mici. De regulă, nu se admit buchete mici aranjate pe 

piese mari de mobilier.
	 În cazul florilor fără frunze se vor folosi, după situație, plante verzi care nu înfloresc; un buchet 

fără frunze este gol și trist (în același timp trebuie evitat, însă, și excesul).
	 Numeroase flori, mai ales cele cu ramuri, au o parte mai frumoasă; se va urmări ca la alcătuirea 

aranjamentului aceasta să fie montată de o asemenea manieră încât să poată fi privită din față.
	 Alegerea tipului de vas, clasic, modern sau rustic, în care se vor monta florile, se va face 

respectându-se armonia cu stilul localului, cu ansamblul general în care se desfășoară acțiunea.
	 Se recomandă ca întotdeauna culoarea vasului în care sunt montate diverse aranjamente florale 

să fie diferită de culoarea florilor care alcătuiesc buchetul.
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Amenajarea bucătăriei agropensiunii 

Aspecte generale 

Alimentația în agroturism mărește substanțial veniturile. De fapt, produsele naturale și sănătoase 
servite într-un cadru tradițional generează creșterea atracției ofertei noastre. Dacă acordăm acest 
serviciu oaspeților (desigur în afara micului dejun și posibilității de a bea o cafea/ceai, care trebuie să 
fie disponibile întotdeauna), trebuie să asigurăm două elemente principale:
•	 siguranța alimentării;
•	 caracterul regional, unic al mâncării.

Principalele aspecte la care trebuie să se atragă atenția gazdelor ține de funcționarea normală a 
bucătăriei, bazată pe amplasarea corectă a dispozitivelor/mobilierului special, alocarea locurilor/
încăperilor pentru efectuarea lucrului legat cu prepararea bucatelor, respectarea unor norme de 
igienă și siguranță alimentară, dotarea cu veselă/tacâmuri/ustensile pentru fiece preparat, precum și 
prepararea bucatelor, de preferat, conform bucătăriei casei sau celei tradiționale.

Cerințele ce țin de echiparea bucătăriei unei pensiuni mici nu se deosebesc de cele pe care le folosim 
pentru locatari, dar e bine să ținem cont de faptul că vor fi mai multe persoane și pentru asta e bine 
să procurăm cu cca 30% mai mult veselă decât numărul de oaspeți. Păstrând caracterul rural, trebuie 
să evităm paharele subțiri (însă le putem lăsa pentru cinele de sărbătoare). Dorind, de asemenea, 
să ridicăm atractivitatea servirii meselor, este bine să procurăm „gadget-uri” interesante și nu prea 
scumpe: încălzitor pentru mâncare, container pentru gheață, capac ce menține temperatura vinului 
constantă, capac pentru prăjituri și fructe care protejează împotriva insectelor, tacâmuri speciale, 
colorate pentru copii etc.

La zonarea și structurarea bucătăriei este recomandată respectarea criteriilor minime pentru 
clasificare, dar și a normativelor pentru asigurarea funcționalității și siguranței produselor. 
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Cerințe minime de clasificare

Pentru toate unitățile de cazare din Republica Moldova ce prestează servicii de servire a 
mesei sunt obligatorii reglementări caracteristice (în special ce țin de dotări și de securi-
tatea alimentară). Criteriile minime obligatorii pentru pensiunile turistice și agroturistice 
stabilesc că bucătăriile trebuie să asigure obligatoriu respectarea regulilor de igienă la pre-
pararea și conservarea alimentelor, să fie racordate la rețeaua electrică, apeduct și canali-
zare, să dispună de aragaz (mașină de gătit), frigider și vase, ustensile necesare procesului 
de preparare. La agropensiuni se impune, de asemenea, respectarea unor cerințe speciale 
pentru produsele obținute în gospodărie (lactate și carne), precum și la întreținerea anima-
lelor domestice.

Un exemplu de echipare minimă a bucătăriei dintr-o pensiune poate fi:
•	 aragaz cu 2-4 ochiuri pe gaz/electrică, dotată cu cuptor (recomandat electric);
•	 frigider sau utilaje de răcire pentru păstrarea produselor ușor alterabile, cu menținerea 

segregării de asortiment;
•	 chiuvetă cu două compartimente, cu apă caldă și rece;
•	 dulapuri de bucătărie pentru păstrarea veselei, echipamentului, produselor alimentare;
•	 număr suficient de echipamente de bucătărie în stare sanitar-tehnică bună; 
•	 mijloace eficiente de spălare și dezinfectare a veselei;
•	 mijloace speciale pentru dezinfectarea unor produse (ex: ouălor);
•	 containere pentru gunoi bine închise.
Criterii minime obligatorii pentru spațiile de preparare a mesei, la clasificarea pe stele a pensiunilor turistice și 
agroturistice (Hotărârea Guvernului nr.643 din 27.05.2003)

Compartiment Nr. 
crt Criterii

Pensiune 
turistică, 
categoria 

(stele)

Pensiune 
agroturistică, 

categoria 
(stele)

4 3 2 1 3 2 1

Spații de primire, 
alimentație și alte 
spații auxiliare

14. Spații corespunzătoare și igienice pentru prepararea și 
servirea mesei, cu bucătărie dotată cu echipamente de 
preparare și conservare a alimentelor

X X X X X X X

Instalații

22. Instalație de apă curentă caldă/rece la bucătărie X X X - X X -

23. Instalație de apă curentă rece la bucătărie - - - X - - X

25. Racord la rețeaua publică de canalizare sau la mijloace 
proprii de colectare și epurare

X X X X X X X

26. Clădirea să fie racordată la rețeaua publică electrică X X X X X X X

Dotare bucătărie 70. Plită electrică sau cu gaze X X - - - - -

71. Mașină de gătit sau reșou electric cu minimum 2 ochiuri - - X X X X X

72. Cuptor cu microunde X - - - - - -

73. Frigider X X X X X X X

74. Vase și ustensile de bucătărie din inox X - - - - - -

75. Vase și ustensile de bucătărie - X X X X X X

Alte criterii
79. Anexele gospodărești pentru creșterea animalelor și 

păsărilor vor fi amplasate și întreținute astfel încât să nu 
creeze disconfort turiștilor

- - - - X X X

80. Animalele de la care provin lactatele să fie atestate ca 
sănătoase, iar produsele din carne să fie examinate 
sanitar-veterinar

- - - - X X X
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Regulile în bucătărie

Bucătăria este locul unde se prepară alimentele pentru a fi servite de oaspeți, de aceea o mare atenție 
se acordă modului de preparare și asigurare a securității alimentelor. Regulile generale care trebuie 
respectate în bucătăria pensiunii sunt:

•	 crearea unei linii tehnologice care va evita intersecția drumurulor de comunicare pentru acțiunile 
murdare și curate, iar circuitele și planurile de lucru vor fi ajustate;

•	 în gospodăria agroturistică, unde camera de bucătărie este numai una, este suficient ca lucrările 
legate cu etapele separate de producere a bucatelor să nu fie efectuate în același timp (ex.: res-
pectarea diferitor orare la pregătirea meselor și înlăturarea și curățarea veselei murdare).

Planificarea liniilor tehnologice trebuie să asigure siguranța produselor și alimentării în condițiile gos-
podăriei agroturistice concrete, adică:
- trebuie stabilite locuri separate pentru depozitarea produselor, curățarea (izolat a legumelor/

fructelor/cărnii/peștelui/lactatelor/brânzeturilor), congelarea, prelucrarea inițială, prelucrarea 
de bază, porționarea, amenajarea pe platou a preparatului și servirea lui;

- trebuie organizate perfect procesele și circuitele tehnologice (procesele curate și murdare, dezin-
fectarea);

- trebuie amenajat locul pentru depozitarea veselei, utilajului și mijloacelor de spălare.

Aceste reguli sunt deosebit de importante în cazul numărului limitat de camere rezervate pregătirii 
preparatelor. 

Circuite funcționale ale structurii de alimentație

Sursa: Bucura Dana Alice. Auxiliar curricular pentru „amenajarea spaţiilor de producţie culinară şi de patiseri – cofetărie” curriculum 
în dezvoltare locală. Domeniul de pregătire:turism şi alimentaţie. Tehnician în gastronomie. Clasa a XII –a. Nivel 3. – București, 2008

                  FUNCȚIUNI
1a – Acces-așteptare consumatori
1b – Garderobă
2 – Grup sanitar consumatori
3 – Bufet
4 – Sală mese
5 – Oficiu distribuire mâncare
6 – Oficiu pâine
7 – Oficiu spălat vesela
8 – Oficiu spălat vase mari
9 – Bucătărie
10 – Pa�serie
11 – Spălare, dezinfecție ouă
12 – Prepărare ceai
13 – Tranșare, preparare carne
14 – Curățare, spălare zarzavat
15 – Camera frig (frigidere)
16-17 – Depozitare
18 – Magazie inventar
19 – Administrație-Recepție
20 – Ves�ar personal
21 – Dușuri personal
22 – W.C. personal
23 – Magazie ambalaje
24 – Ghena de gunoi
           CIRCUITE

Aliment
Consumatori
Personal 
Vesela
Reziduuri solide

1a 1b2

4

3

6

11

10
9

8

5

7

15

16

17

23
20 21 22 24

19

18

14

13

12
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Asigurarea securității alimentelor

Gătind pentru un număr mai mare de persoane, decât obișnuim pentru locatarii casei, sporim riscul 
legat de siguranța produselor. Pentru aceasta trebuie luate decizii concrete pentru evitarea acestui risc. 
Un instrument bine cunoscut este Buna Practică de Igienă (Good Hygienic Practice – GHP) identificată 
în felul următor – toate acțiunile trebuie întreprinse în condiții igienice, care trebuie respectate și 
controlate la toate etapele de producere, pentru a asigura siguranța alimentării. Condiția de siguranță 
a sănătății în domeniul calității alimentelor pregătite (fără teamă de intoxicare accidentală sau alte 
maladii cauzate de alimentare) este îndeplinirea de către gospodăria agroturistică a condițiilor 
corecte, incluse în cerințele bunelor practici de igienă. Analiza GHP este un instrument bun, care 
permite abordarea complexă a procesului de alimentare. 

Analiza în domeniul GHP, elaborat pentru industria alimentară, determină următoarele aspecte-cheie:
• localizarea corespunzătoare a gospodăriei, a infrastructurii și stării ei sanitară;
• structura funcțională a bucătăriei, împreună cu echipamentul și starea sanitară actuală;
• aplicarea proceselor eficiente de spălare și dezinfectare;
• aprovizionarea cu apă de calitate înaltă pentru consum;
• evacuarea sistematică a deșeurilor și a apelor uzate;
• protecția împotriva dăunătorilor: insecte și rozătoare;
• calificarea persoanelor care lucrează la bucătărie;
• ținerea documentației de bază. 

Principiile fluxului tehnologic pentru asigurarea securității alimentelor

CIRCUIT DE EVACUARE,
SORTARE REZIDUURI,
DEȘEURI ALIMENTARE
ȘI NEALIMENTARE

RECEPȚIE DEPOZITARE MATERII PRIME

SPAȚII
DE FRIG

LEGUME
ȘI FRUCTE

CONSERVE
MATERII

PRIME USCATE

RECEPȚIE, DEPOZIT NECESAR ZILNIC
OPERAȚII

PRELIMINARE

PERIMETRU PĂSTRARE RECIPIENTE
ȘI USTENSILE DE LUCRU

PERIMETRU SPĂLARE RECIPIENTE
ȘI USTENSILE DE LUCRU

PROCES
CULINAR 

PREPARATE
LA RECE

PREPARATE
LA CALD

PRERĂCIRE

MONTARE
ASAMBLARE
PORȚIONARE

ORNARE

PĂSTRARE
LA RECE

PĂSTRARE
LA CALD

PERIMETRU PĂSTRARE VESELĂ,
TACÂMURI, PAHARE, USTENSILE

DE SERVIRE

SPĂLARE FARFURII,
TACÂMURI, USTENSILE

DE SERVIRE

SPĂLARE
PAHARE

SERVIRE

Sursa: Bucura Dana Alice. Auxiliar curricular pentru „amenajarea spaţiilor de producţie culinară şi de patiseri – cofetărie” curriculum 
în dezvoltare locală. Domeniul de pregătire:turism şi alimentaţie. Tehnician în gastronomie. Clasa a XII –a. Nivel 3. – București, 2008
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Bucătărie pentru turiști

Multe pensiuni, în special la etapa inițială de lansare, nu prestează servicii de restaurant. 
Totuși, potrivit standardelor minime, fiecare locație agroturistică trebuie să ofere clienților 
posibilitatea de a pregăti de sine stătător bucatele în condiții igienice și în spații dotate 
corespunzător. Pe piață acest serviciu (bucătărie dotată pentru uzul individual al turistului) 
este foarte căutat, mai ales de familiștii cu copii, dar și de persoanele care călătoresc în 
grup. De regulă, amenajarea și dotarea unei asemenea bucătării nu se deosebesc aproape 
prin nimic de bucătăria gazdei: la fel mobilată, aceleași echipamente electrice, aceleași ta-
câmuri/veselă/sticlărie (toate bine întreținute și la timp curățate). Totuși aici sunt prezente 
piese mai speciale: dozatoare, după caz, veselă pentru copii, marcaje pentru spațiile de 
depozitare (mirodenii, terciuri uscate), precum și cărți pentru prepararea bucatelor locale 
(recomandabil).

În bucătărie (deseori comasată cu sufrageria), la faza de amenajare trebuie efectuate câte-
va schimbări simple, dar care vor îmbunătăți calitatea acesteia, cum ar fi:
•	 pereții vor fi netezi și ușor de spălat, vopsiți cu vopsele hidrofobe;
•	 podelele vor fi din materiale ce nu alunecă;
•	 blaturile de lucru, mesele, dulapurile, în general toate suprafețele ce au contact cu pro-

dusele, trebuie să fie confecționate din materiale ce permit spălarea și dezinfectarea 
repetată; 

•	 suprafețele de lucru confecționate din materiale să nu intre în reacție cu componentele 
din produse;

•	 nu sunt admise fisuri sau deteriorări ale suprafețelor de lucru, pereților casei, mobilie-
rului și echipamentului.
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Echipament tehnic, utilaje și soluții tehnice pentru bucătărie (investiții minime)

Dotarea bucătăriei face diferența dintre o pensiune mediocră și una excelentă. Toate echi-
pamentele tehnice, utilajele și soluțiile tehnice servesc pentru îmbunătățirea procesului de 
producere a bucatelor, asigurarea securității preparatelor, ergonomia locului de muncă în 
bucătărie. Principalele accente sunt următoarele:
•	 dotarea cu utilaje a bucătăriei se face în concordanță cu structura sortimentelor pre-

gătite și servite în pensiune. Pentru pregătirea bucatelor din bucătăria națională și bu-
cătăria clasică sunt necesare cel puțin următoarele instalații și utilaje: aragaz, cuptor 
electric sau cu microunde, sobă (în bucătărie sau în curte, poate fi dotată cu un gril 
necesar pentru prepararea cărnii), hotă pentru aragaz, combină de bucătărie, frigider 
și congelator;

•	 instalațiile frigorifice în bucătărie trebuie să servească la păstrarea materiei prime pe-
risabile, produselor finite, băuturilor etc. Combina frigorifică utilizată în gospodăria 
casnică trebuie să se înscrie în anturajul bucătăriei (ca dimensiuni, culoare, stil) și să 
dispună de anumite caracteristici minime;

•	 instalația de încălzire este importantă pentru bună funcționare a agropensiunii, deoa-
rece temperatura optimă este un element principal de confort. Încălzirea locală poate 
fi realizată cu echipamente conectate la rețeaua electrică sau prin intermediul sobelor 
(cărămidă sau teracotă). Având diverse forme (ex. sobă-șemineu) și dimensiuni, aces-
tea vor fi amplasate între două odăi (ușa de alimentare cu combustibil se recomandă 
să nu fie amplasată în dormitorul turiștilor);

•	 instalațiile sanitare cuprind în mod obligatoriu alimentarea cu apă rece și caldă și ca-
nalizarea pentru evacuarea apei menajere. Apa caldă necesară într-o pensiune poate 
fi asigurată prin soluții mai economicoase, de exemplu, instalații (serpentine) în sobele 
de gătit, instalații solare, boiler electric sau pe gaze etc.

Calculul investiției minime pentru spațiile de preparare a mesei, euro

Compartiment Nr. 
crt Criterii

Pensiune 
 turistică, 
 categoria 

 (stele)

Pensiune 
 agroturistică, 

 categoria 
 (stele)

1 Euro 2 Euro 2 Euro
Spații de primire, 
alimentație și alte 
spații auxiliare

14. Spații corespunzătoare și igienice pentru prepararea și 
servirea mesei, cu bucătărie dotată cu echipamente de 
preparare și conservare a alimentelor

X X X

Instalații

22. Instalație de apă curentă caldă/rece la bucătărie - 150 X 200 X 200
23. Instalație de apă curentă rece la bucătărie X 50 - 100 - 100
25. Racord la rețeaua publică de canalizare sau la mijloace 

proprii de colectare și epurare
X 300 X 400 X 400

26. Clădirea să fie racordată la rețeaua publică electrică X + X + X +

Dotare bucătărie 71. Plită electrică sau cu gaze. Mașină de gătit sau reșou electric 
cu minimum 2 ochiuri

X 50 X 150 X 150

72. Cuptor cu microunde - + - + - +
73. Frigider X 200 X 300 X 300
75. Vase și ustensile de bucătărie X 50 X 60 X 60

Alte criterii
79. Anexele gospodărești pentru creșterea animalelor și 

păsărilor vor fi amplasate și întreținute astfel încât să nu 
creeze disconfort turiștilor

- + - + X 300

80. Animalele de la care provin lactatele să fie atestate ca 
sănătoase, iar produsele din carne să fie examinate sanitar-
veterinar

- X +
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Alte forme de organizare a alimentației în structurile agroturistice 

Coșul de picnic

Majoritatea celor care ajung în mediul rural le sunt recomandate plimbări la aer liber, pe cărări prin 
câmpii sau poteci de pădure. Este cea mai bună formă de relaxare, spun psihologii. În acest scop, 
întotdeauna trebuie să avem oferta unui coș de picnic și băuturi pentru turiștii care au de gând să 
petreacă o zi întreagă în afara gospodăriei. După o ieșire în aer liber, toată lumea va căuta coșul cu 
mâncare – cea mai bună expresie a grijei față de oaspeți.
Coșul de picnic se pregătește în funcție de statutul oaspetelui (de 1, 2, 3, 4 persoane: cuplu, familie 
cu copii, grup de prieteni). Aveţi nevoie de o pătură de picnic, iar în interiorul coşului – de tacâmuri, 
farfurii, o carafă de apă şi pahare. Toate ingredientele pentru masă trebuie să se transporte uşor și în 
siguranţă. Şi cel mai important – să nu se topească în portbagaj. La acestea se adaugă crema pentru 
protecţie solară şi o cremă împotriva insectelor.
Sunt mai multe meniuri usor de pregătit (şi transportat) alcătuite din aperitive, felul principal, deser-
turi şi băuturi care pot transforma picnicul într-o sărbătoare. În locul tradiționalelor sandvişuri şi sti-
clei de suc, se recomandă să oferiţi turiștilor coșul cu bunătăți de sezon sau cu preparate ușor de gătit.
Aperitive şi gustări pe un platou:
	cărnuri (servite crude sau la grătar) asortate cu fructe/legume/struguri/brînzeturi;
	brânzeturi asortate, combinate cu frunze de salată, măsline, roşii, castraveţi, ardei şi biscuiți;
	gustări balcanice/mediteraniene (ghiveciuri din vinete/ardei/roșii, brânză cu verdeţuri, salate ser-

vite în coșulețe);
	sandvișuri mici pregătite din orice ingrediente, dar taiate cu formele pentru biscuit (rotunde, în 

formă de semilună sau de floare);
	alune, migdale, nuci, semințe.
La felul principal, oferiți un răsfăț culinar din:
	 farfurii individuale cu preparate de bază (și diverse garnituri ușoare);
	platouri comune cu bucate tradiționale (plăcinte, sarmale, legume umplute, fripturi);
	pizza sau preparate caracteristice altor bucătării naționale/exotice.
Desertul trebuie să fie ceva simplu: prăjituri fără creme ușor de transportat, un borcan cu dulceață/
creme delicioase (din care toți se vor înfrupta), un platou cu dulciuri tradiționale (saralii, biscuiți de 
casă, tarte/plăcinte cu fructe);
Băuturi simple: apă potabilă, sucuri, cafea/ceai (la termos), vin de calitate.
Sfaturi utile:
•	 un picnic trebuie să aibă o temă! Nu puneţi la întâmplare alimentele din casă,
•	 pâinea trebuie să fie feliată; 
•	 apa se servește în carafă, în pahare de sticlă (cele de plastic amintesc de serviciu); 
•	 fructele spălate şi care nu se vor distruge la transportare, se pun în pungi separate, fructele ze-

moase şi cele oleaginoase se combină;
•	 în sticle mici se ia sare, ulei şi oţet sau o lămâe proaspătă.
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Catering

Una dintre bunele practice ale pensiunilor rurale este organizarea serviciului de catering sau servi-
rea oaspeților în alte spații decât agropensiunea, de exemplu în poienițe din pădure, în apropierea 
unor atracții turistice, la biroul unor parteneri de-ai turiștilor, la vreun eveniment public/de familie 
serbat în spații speciale. Într-un cuvânt – organizarea servirii mesei oriunde își poftește turistul. Este 
o bună oportunitate pentru business-ul agroturistic, alimentat de încrederea turistului în calitatea și 
naturalețea bucatelor din pensiune, decizia de a consuma produsele într-un spațiu anume, în ciuda 
unei diversități mari de alte oferte.  
Gazda care a decis să ofere servicii de catering se gândește la clienții săi (adulți și copii), la nevoile 
nutriționale ale fiecăruia, la ritmul alert de viață din care vin. Atuul principal în acest caz este oferirea 
de preparate gustoase, estetice, sănătoase și de calitate, folosind cele mai proaspete, bune şi naturale 
ingrediente, de preferat din grădina de acasă.
Meniurile trebuie stabilite în conformitate cu reglementările în vigoare și preparatele fiind ambalate 
și transportate în condiții de maximă igienă. Sunt meniuri standard (prânz/cină), pentru copii, pentru 
evenimente speciale etc. 
•	 prânzul pentru adulți se pregătește de obicei din felul I (zame/borșuri, supe, ciorbe) + felul II (gar-

nitură, preparat din carne, salate) + desert + băutură caldă;
•	 cinele simple, de regulă, se rezumă la preparatul de bază (garnitură, carne, salate) + desert + bă-

utură caldă; 
•	 meniurile pentru copii sunt variații compuse, de obicei, din felul I (supă, ciorbă) + felul II + fructe 

sau desert + băutură caldă. Acestea au un gramaj mai mic, sunt din produse sănătoare, dar mai 
contează fantezia aranjamentului preparatelor pe farfurii, precum și atmosfera în care sunt oferite.

Există o gamă largă de meniuri pentru diverse evenimente, petreceri în grup/familie, sărbători pentru 
copii. Organizarea unor asemenea evenimente (mese festive, petreceri, nunți, recepții, conferințe si 
seminare) constituie cele mai des alese nișe.

Sfaturi utile
•	 Pentru comenzi uzuale se comandă meniul prezentat pentru ziua următoare, fie până la ora 10.00 

a zilei în care se dorește livrarea. Se stabilește valoarea comenzii minime. Pâinea și ambalajele de 
unică folosință sunt incluse în preț. 

•	 Meniurile pentru o perioadă determinată (câteva zile, săptămână, lună) sunt stabilite în baza unui 
contract. 

•	 Meniurile pentru copii (tabere/școli de vară, grădinițe) sunt stabilite anticipat, împreună cu perso-
nalul din aceste instituții, ținând cont de gusturile copiilor, de specificul anotimpului, de sugestiile 
părinților și valorile nutritive obligatorii.

Activitatea de catering este ușor de administrat și se dovedește a fi din ce în ce mai profitabilă, nu 
necesită specializare și poate fi condusă în sistem familial. Este una dintre cele mai lucrative și profi-
tabile afaceri în acest moment, prezentând ocazii numeroase de dezvoltare. Costurile de demarare 
a acestei afaceri sunt mai mici decât în cazul deschiderii unui restaurant. Pensiunea are nevoie doar 
de un spațiu pentru pregătirea bucatelor. Dacă această afacere nu se demarează exclusiv în sistem 
familial, importanța unei baze de date de angajați disponibili oricând este determinantă.

Foto: Anelia Caraman
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Capitolul 4. 
Organizarea timpului liber al turiștilor 

Cum organizăm timpul liber al turiștilor în agropensiune

Aspecte generale

Pensiunea turistică rurală este cea mai răspândită formă de primire și deservire a turiștilor la țară, 
unde serviciile sunt oferite sub un acoperiş. Astfel, turiștii au posibilitatea de a-și petrece timpul liber 
într-o casă țărănească. 

Funcția de bază a agroturismului este asigurarea cazării, alimentării și petrecerii timpului liber al cli-
entului într-o agrogospodărie. De regulă, în destinațiile rurale, turiștii își doresc o scurtă ședere, dar 
autentică, cu o calitate înaltă a serviciilor. Tendințele arată că serviciile mediocre și de calitate joasă sunt 
în descreștere. Camerele cu baie vor fi în viitorul apropiat un standard de bază. Condițiile de cazare, 
împreună cu posibilitățile de alimentare, nu sunt unicele argumente pentru care turiștii aleg o ofertă de 
odihnă la sat. O influență decisivă asupra deciziilor potențialilor oaspeți de a veni în destinațiile rurale 
o are varietatea de propuneri pentru petrecerea timpului liber în perioada șederii în pensiune. În multe 
țări sunt diverse modalități de găzduire și oferire a serviciilor în mediul rural. Astfel, sejurul turiștilor 
este organizat preponderent pentru practicarea unor activități specifice: pescuit, îngrijirea unor anima-
le, desfășurarea unor practici agricole, confecționarea unor obiecte tradiționale, fotografierea naturii, 
călăritul etc. Acestea sunt valabile și pentru Republica Moldova. Din păcate, cercetările arată că turiștii 
cazați în obiectele de turism rural sunt nevoiți să-și organizeze timpul liber de sine stătător.

Fiecare persoană are nevoie de odihnă și agrement. Acest fapt nu poate fi pus la îndoială de nimeni. 
Tradițional, activitatea de relaxare are loc zilnic (pauze de recreare, plimbări, schimbarea activităților, 
somnul), săptămânal (la sfârșit de săptămână, în zile speciale) și anual (vacanțe, concedii). În perioa-
da odihnei, de regulă, persoanele preferă activități neobișnuite și care nu repetă muncile cotidiene. 
Astfel, organismul se eliberează de stres și monotonia vieții. Oriunde și oricând omul este tentat să-și 
aranjeze clipe pentru agrement. Acest lucru se întâmplă și în pensiunea rurală, unde sejurul devine 
plicticos dacă se rezumă doar la cazare și alimentare.

Sunt două tipuri de odihnă: activă și pasivă. De multe ori putem auzi că cineva s-a distrat foarte bine 
în timpul odihnei, ceea ce înseamnă că persoana nu numai s-a odihnit, ci și a făcut acest lucru cu 
multă plăcere. Recreația presupune îmbinarea acestor două lucruri – adică a odihnei și distracției. 
Doritorii le pot găsi ușor nu numai în locurile tradițional destinate recreației – în stațiunile pe litoral 
sau în munți, ci și în localitățile rurale. Or, turismul rural a produs și schimbări sociale în viața satului. 
Relațiile dintre gazdă și oaspeți (turiști), de regulă, evoluează după următorul scenariu: 

a venit ca turist, dar a plecat ca prieten.

Una din tendințele ultimilor ani este odihna orășenilor în localitățile rurale, în case țărănești. Cei trei 
S (Sun-Sea-Sand) – soare-mare-nisip, în țările europene sunt substituiți cu trei L (Landscape-Lore-Le-
isure) – peisaje-tradiții-odihnă. Din punctul de vedere al produsului turistic, turismul rural propune 
un set de servicii, începând de la cazare în casa țărănească, excursii, servirea mesei și terminând cu 
participarea activă în viața de la țară. Motivația pentru recreația în mediul rural poate fi:
•	mai aproape de natură, de posibilitatea de a respira aer curat;
•	posibilitatea de a cunoaște o altă cultură și tradiții;
•	dorința de a participa în diferite sărbători, alte forme de comunicare;
•	dorința de a reînvia tradițiile familiale;
•	 lipsa mijloacelor pentru odihna în altă parte;
•	posibilitatea de a practica diferite genuri de sport în timpul odihnei etc.
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Diversificarea activității agroturistice. Repere teoretice

Diversificarea activității economice presupune implementarea unor noi genuri de produse sau servicii, 
diferite de activitatea de bază. Un exemplu clasic este crearea unor servicii agroturistice în cadrul unei 
ferme. În afara producerii vegetale și animale, în baza clădirilor deja existente, echipamentelor și 
animalelor, fermierul poate oferi servicii, precum: cazare, alimentare, plimbări cu calul sau căruța, 
plimbări cu sania, organizarea focurilor de tabără, traseelor cu ghid, implicarea în munca agricolă etc. 
Diversificarea activității agroturistice are ca scop principal mărirea veniturilor prin utilizarea resurselor 
umane și materiale existente, oferind produse turistice noi clienților săi. În activitatea de agroturism 
este utilizată diversificarea concentrică, care se bazează pe folosirea unui fundament material de 
bază (fermă/gospodărie), la care se adaugă unele activități suplimentare pe baza resurselor existente. 
Într-o astfel de diversificare există o legătură strânsă între toate activitățile și baza materială deținută 
(de ex., serviciile agroturistice pot fi prestate prin intermediul casei deținute, vehiculelor, cailor etc.).

Astfel, se vor crea diverse oferte de odihnă, care vor lua în considerare, în afara resurselor fermei, și 
atracțiile naturii sau istoriei locale, posibilitățile de agrement sau practicarea unor genuri de activități 
speciale. Crearea unor astfel de pachete agroturistice trebuie anticipată de o analiză a tuturor 
resurselor locale, care sunt materii prime necesare pentru crearea unei oferte unice de odihnă activă 
și recreere. 

Odihna în localitățile rurale are mai puțin caracter pasiv și mai mult activ. Aici pot fi propuse turiștilor 
mai multe activități cu caracter distractiv, plus posibilitatea de a cunoaște lucruri noi:
•	 recreație cu caracter etnofolcloric: presupune participarea la diferite ateliere de creație a 

meșterilor populari, vizionarea unor concerte etnofolclorice, participarea la sărbători tradiționale, 
vizitarea unor expoziții, muzee etc.;

•	 participarea la culegerea strugurilor, merelor, producerea vinului, vizite la întreprinderi vitivinicole 
cu degustarea vinurilor;

•	 cunoașterea istoriei statului, zonei geografice, localității: presupune vizitarea muzeelor de istorie, 
cetăților, unor monumente, organizarea taberelor pentru realizarea săpăturilor arheologice sub 
supravegherea unor specialiști;

•	 organizarea odihnei în locuri liniștite cu peisaje plăcute;
•	 organizarea unor excursii în rezervații peisagistice;
•	 organizarea odihnei active – pescuitul și vânatul;
•	 plimbări în pădure pentru colectarea ciupercilor, pomușoarelor, plantelor medicinale etc.;
•	 practicarea activităților sportive.
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Clusterele oferă noi posibilități pentru organizarea timpului liber al vizitatorilor

Se știe că acțiunile izolate ale fermelor individuale au puține șanse de succes, din cauza capacității 
lor limitate. În baza exemplelor din țările cu tradiții agroturistice (Polonia, România, Bulgaria), 
efecte vizibile pot aduce acțiunile comune ale fermelor dintr-o destinație sau de pe anumite trasee, 
grupate în clustere agroturistice. Acestea vor avea succes, cu cât mai mare va fi susținerea din partea 
autorităților de administrare locală.

Clienții turismului rural preferă oferte din care fac parte mai multe sate dintr-o regiune, grupate într-un 
ansamblu de servicii accesibile. Aici se manifestă caracterul social al turismului, care unește oamenii 
și  promovează pachete cu servicii comune, dezvoltate în baza unor interese individuale. Un astfel de 
grup, de regulă, activează pe un areal anumit și reunește antreprenori interesați de îmbunătățirea 
capacității lor de a obține venituri din activitatea de agroturism, prin combinarea eforturilor în crearea 
unor diverse verigi ale unui produs turistic. Aceasta, de asemenea, crește interesul populației rurale în 
dezvoltarea activităților care mențin turismul rural, mai ales în următoarele domenii: 
•	 gastronomie bazată pe bucătăria regională (cârciumi, hanuri, taverne); 
•	 suvenire create de meșteri populari locali;
•	 prelucrarea domestică – crearea produselor locale și regionale prin metode tradiționale;
•	 vânzarea directă a produselor agricole locale etc.

Structura apărută în urma cooperării (numită în literatura de specialitate cluster) beneficiază de 
avantaje mai mari pentru fiecare participant, decât dacă aceștia ar funcționa de sine stătător. Pentru 
orice claster este valabilă formula: 2+2=5.

Altfel spus, fiecare participant mai are de câștigat încă ¼ (sau 25%), valoare adăugată pentru același 
efort depus doar din faptul că participă într-un sistem. Iată din ce cauză organizarea agrementului 
pentru turiști este una dintre cele mai dinamice forme de extindere a ofertelor tradiționale în orice 
destinație turistică, inclusiv rurale. Și acestea au tendința de a se dubla ca număr la fiecare 5 ani. 

Repartizarea sarcinilor între membrii grupului reduce povara asupra persoanelor în parte, crescând 
în același timp posibilitățile acestora. Ca efect suplimentar, apare posibilitatea de a revizui și de a 
îmbunătăți ideile de afaceri, de a schimba opinii și, cel mai important – de a crea un sentiment de 
responsabilitate comună pentru realizarea sarcinilor comune (vezi Anexa 4). 

Constatăm că de una singură agropensiunea nu poate propune toate tipurile de agrement nici măcar 
pentru turiștii proprii. De aceea, este nevoie de cooperare cu alte structuri, care deservesc oaspeții 
satului. De obicei, asemenea parteneri sunt:
•	 structurile de alimentare (restaurante, baruri, taverne, cârciume);
•	 proprietarii de transport (tradițional, retro etc.);
•	 centrele de meșteșugărit și artizanat;
•	 colectivele artistice și etnofolclorice;
•	 muzeele;
•	 gospodăriile reprezentative;
•	 administrația unui lac de agrement amenajat cu plajă.

Foto: Lidia Litwinczuk
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Atelierul de meșteșugărit

Atelierul de meșteșugărit reprezintă un local dotat cu cele necesare confecționării manuale și/sau 
comercializării obiectelor de uz casnic, instrumentelor, inventarului special și pieselor de artizanat. De 
regulă, este gestionat de un meșter și câțiva ajutori.
Atelierul activează ca o întreprindere mică, care produce mai multe obiecte fie din același material 
(lemn, metal, fibre naturale, lut ș.a.), fie are, drept rezultat, o gamă tipică de produse tradiționale 
(ouă încondeiate, piese din fier forjat, mobilier împletit din lozie, veselă și tacâmuri din lemn etc.). De 
regulă, se specializează pe una dintre aceste activități de bază, producând mai multe obiecte pentru 
comercializarea la piață sau către localnici. Pe măsura creșterii concurenței între produsele meșteșu-
gărești și cele de serie, meșterul derulează afacerea pe una din următoarele căi:
•	 se specializează tot mai mult pe confecționarea produselor originale;
•	 își lărgește gama de produse și servicii în funcție de conjunctura pieței;
•	 încetează de a mai produce pentru piață.

Deoarece originalitatea este o caracteristică a atracțiilor turistice, producătorii de obiecte meșteșu-
gărești și de artizanat devin ținta vizitelor oaspeților unei localități. Întâlnirea meșterului cu turiștii 
are loc:
•	 în timpul evenimentelor tradiționale și expozițiilor;
•	 în târguri și piețe, inclusiv specializate;
•	 în atelier (excursie, vizită de studiu, pentru comandarea unor obiecte).
Oricare din aceste forme de tranzacții este avantajoasă pentru derularea afacerii meșteșugărești. Prin 
turism aceasta obține o nouă piață de consum (consumatori interesați de suvenire, amatori de pro-
duse meșteșugărești) și o imagine pozitivă personală, dar și a localității de unde provine (de exemplu: 
olarii de la Iurceni).
O activitate sistematică de deservire a pieței turistice presupune:
•	 producerea suvenirelor, care trebuie să fie obiecte mici, din materiale locale, să conțină un simbol 

(ex: mărțișor, păpuși în haine tradiționale, stema țării, conturul unei cetăți etc.) și să fie într-un 
sortiment variat, la diferite prețuri;

•	 specializarea  clară pe confecționarea anumitor obiecte cu caracter local sau care se pot identi-
fica ca reprezentative locului (ex: floare de piatră de Orhei, ceramică de Ungheni). O altă formă 
de specializare este confecționarea produselor lucrate artistic, foarte căutate la meșteșugarii din 
Moldova;

•	 comercializarea activă a produselor meșteșugărești pe piețe obișnuite, specializate (ex.: de hra-
mul orașului sau satului, festivaluri), la expoziții (ex.: de turism, agricole, ale vinificatorilor) sau în 
locurile în care vin turiști (ex: hoteluri, plaje, agenții de turism);

•	 contractarea unor agenții de turism și hoteluri pentru comercializarea suvenirelor și produselor 
meșteșugărești către clienții acesora. În cazul unor contracte, meșterul este avantajat de un par-
teneriat strategic, care îi permite să se concentreze pe procesul productiv și poate beneficia de 
vânzări relativ stabile;

•	 organizarea de vizite în atelierul de meșteșugărit pentru excursii și procurarea de suvenire de la 
producător. Aceasta este o tehnică avantajoasă, deoarece permite comercializarea produselor 
meșteșugăreși inclusiv persoanelor ezitante, care sunt motivate să cumpere amintiri (suvenire) 
de la un meșter și nu din rețeaua comercială. În același timp, vizita în atelier sporește numărul de 
comenzi speciale;

•	 organizarea unei școli de meșteșuguri. Presupune o instruire scurtă (de câteva ore) sau de durată 
(câteva zile) a doritorilor de a confecționa din materiale locale obiecte de artizanat sub condu-
cerea nemijlocită a meșterului. Noutatea activității, atmosfera de lucru, cazarea și alimentarea în 
familia unui meșter, noile abilități obținute, bucuria de rezultatele muncii proprii, descoperirea în 
sine de noi talente etc. fac din aceasta o oportunitate de diversificare a serviciilor unui atelier de 
artizanat (instruire, comercializare, cazare, alimentare).
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Miniferma

Miniferma reprezintă o gospodărie țărănească tipică, alcătuită dintr-un teren, amenajări și utilaje 
necesate exploatării terenului respectiv, fiind specializată în producerea unor anumite culturi 
sau creșterea unor animale. De regulă, acestea utilizează tehnologii avansate de producere sau le 
exploatează eficient pe cele tradiționale.

Caracteristicile generale ale unei miniferme constau în faptul că aceasta, de regulă, este o întreprindere 
de mici proporții, este gestionată de o familie (de fermieri, proprietari/arendași) sau de un grup mic 
de asociați, realizează un ciclu închis de producere și este orientată spre comercializarea produsului 
final. De exemplu: 
(i) cultivarea grâului – recoltarea și depozitarea (inclusiv acordarea de servicii altor gospodării): 

prelucrarea primară la moară – producerea produselor de panificație pentru brutărie – 
comercializarea produselor prin rețeaua de comerț;

(ii) creșterea prepelițelor – secție de afumat carne – unitate de comercializare/alimentare.

Interesul pentru produsele naturiste ale orășenilor îi motivează de a căuta în timpul vizitei la țară 
activități care se asociază cu producerea de alimente ecologic pure. Forma cea mai răspândită de 
utilizare a minifermelor în deservirea turiștilor este conform schemei clasice: vizită + consum.

Astfel, poate fi practicată prin următoarele:
•	 orice proces productiv este interesant pentru turist dacă sunt demonstrate și explicate clar și 

captivant fiecare din fazele ciclului de producție. Pentru aceasta se organizează excursii, care 
includ vizitarea obiectelor după modelul – de la materia primă la producția finită;

•	 pentru a nu întrerupe activitatea de producție (de bază), se vor selecta maxim 7 obiecte pentru 
demonstrare, care se vor amenaja pentru primirea oaspeților. Amenajarea constă în: pregătirea 
căilor de acces, stabilirea spațiului pentru amplasarea grupului de turiști, marcarea locului cu 
indicatoare și panouri mici informative, pregătirea mesajului persoanei de însoțire;

•	 circuitul turiștilor va fi stabilit clar în timp (durata și perioada preferabilă); 
•	 pe parcurs, unde este posibil, turiștilor li se va propune participarea în procesul de producere 

(recoltarea unei cantități neînsemnate de legume sau fructe, tescuitul vinului, alimentarea 
animalelor, transportarea unor mărfuri cu căruța etc.);

•	 la sfârșitul excursiei, se va organiza o degustare de produse sau o masă din bucatele preparate în 
minifermă;

•	 întreaga ofertă (excursie, participarea în unele activități, degustație, alimentare, uneori cazare) 
pentru turiști va avea diferite prețuri, în funcție de serviciile incluse, dar și de numărul de vizitatori;

•	 comercializarea ofertei pe piața turistică poate avea loc prin pensiunile rurale din localitățile 
vecine, agenții de turism, hoteluri.
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4. Organizarea timpului liber al turiștilor 

Prisaca

Prisacă reprezintă o gospogărie specializată în creșterea albinelor, extragerea, prelucrarea și co-
mercializarea mierii. De regulă, afacerea este gestionată de o familie, care posedă un număr 
mare de stupi populați cu albine, amplasați într-un loc special, numit prisacă. Prisaca este situată 
de cele mai multe ori, într-o grădină, la o margine de pădure sau este mobilă (este transportată 
în diferite perioade pe diferite câmpuri cu plante melifere). În perioada de înflorire a diverselor 
plante, albinele colectează nectarul, transformându-l în miere de diferite feluri: de mai, de tei, de 
flori de câmp etc. Apicultorul periodic colectează mierea și o ambalează  pentru comercializare. 
La prisacă, la fel, se colectează și se prelucrează propolis, ceară, polen ș.a.

Mierea se asociază cu o viață îmbelșugată, iar prisaca cu un loc neobișnuit, unde au acces doar 
unele persoane. Din acest considerent, prisaca devine una din țintele cele mai interesante pentru 
vizita la țară. Ca și în cazul unor gospodării specializate, forma cea mai răspândită de utilizare a 
unei prisăci în deservirea turiștilor este: vizită + consum.

Activitatea apicultorului este specifică și necesită o explicare mai detaliată a procedeelor de lu-
cru. Practic, toate obiectele de care are nevoie pentru extragerea mierii sunt la prisacă, fapt care 
permite desfășurarea unei excursii doar pe teritoriul acesteia. Prisăcarul trebuie să arate, să po-
vestească și să demonstreze (dacă e cazul) cum acestea sunt mânuite în conformitate cu tehno-
logia de producere.
•	 Excursia va fi aranjată în perioada de extragere a mierii sau efectuării unor operații de în-

treținere a stupilor, preventiv asigurând excursioniștii cu obiecte de protecție personală și 
instruindu-i privind comportamentul la prisacă.

•	 Tema centrală a excursiei va fi Viața unei familii de albine şi obținerea mierii. Pentru aceasta, 
se va alege unul din stupii mai potriviți (dacă este posibil, confecționat din sticlă) pentru de-
monstrare, iar procedura de extragere a mierii se va face într-un loc special amenajat (delimi-
tat și marcat) pentru un grup mai mare de vizitatori. 

•	 Circuitul turiștilor va fi stabilit clar în timp (durata și perioada preferabilă) și va include, pe 
lângă vizitarea gospodăriei, și o excursie în locurile cu plante melifere, de unde este colectat 
nectarul. Turiștilor li se va povesti despre florile melifere din țară și despre tipurile de miere 
obținute din acestea. 

•	 La sfârșitul excursiei se va organiza o degustație de miere și produse de prisacă. La această 
etapă excursioniștii, de obicei, procură aceste produse, de aceea prisăcarul va pregăti din 
timp miere, propolis, cvas și vin din miere ambalate în vase de diferite dimensiuni. La fel, se 
va stabili prețul fiecărui produs.

•	 Comercializarea ofertei pe piața turistică poate avea loc prin pensiunile rurale din localitățile 
vecine, agenții de turism, hoteluri. În cazul unor organizatori de excursii la prisacă (profesori, 
ghizi), aceștia trebuie motivați prin mici cadouri.
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4. Organizarea timpului liber al turiștilor 

Gospodăria piscicolă 

Gospodăria piscicolă este o unitate de creștere a peștilor în ape naturale sau în cele amenajate, 
cu scopul comercializării acestora populației. Aceasta este gestionată de o întreprindere specia-
lizată sau un grup de asociați, ce implementează tehnologii de exploatare a unor bazine acvatice 
pentru creșterea ihtiofaunei de la puiet până la stadiul în care peștele poate fi comercializat. De 
regulă, în gospodărie sunt câteva lacuri, în care se cresc pești de diferite vârste după regimuri 
speciale de alimentare și întreținere. Începând cu a doua jumătate a lunii iulie, peștele de vârsta 
potrivită (2-5 ani, în funcție de specie) este prins și comercializat în piețe către populație sau în 
unitățile de alimentare. 

Întinderile de apă din preajma localităților reprezintă o țintă permanentă pentru odihna estivală 
a populației. Iar dacă lacul se găsește lângă o pădure sau un loc cu relief pitoresc, atunci atracția 
acestuia este și mai mare. Principalele forme de utilizare a acestor bazine de apă sunt: scăldat 
și băi de soare, pescuit, plimbarea cu ambarcațiuni ușoare etc. Circa 45% din vizitatorii străini ai 
Republicii Moldova sunt interesați de călătoriile cu motivație pentru odihnă, din ei o bună parte 
mergând la plaja de la Vadul lui Vodă. Și această piață turistică este în creștere. În acest scop, unii 
antreprenori amenajează lacurile pe care le gestionează pentru pescuit și agrement.

Creșterea peștelui solicită calificarea înaltă a personalului, precum și dotarea cu echipament spe-
cial: bărci cu motor, mașină de teren, mașină-cisternă ș.a. Acest potențial este utilizat pentru 
creșterea peștelui într-o perioadă anumită a anului. Organizarea diverselor forme de agrement 
poate optimiza folosirea rațională a resurselor gospodăriei piscicole.
•	 Oferta de agrement promovată de gospodăriile piscicole poate fi completată de: (i) organi-

zarea pescuitului sportiv sau de amatori; (ii) amenajarea unei plaje sau ștrand pentru băi de 
soare; (iii) organizarea plimbărilor cu diverse ambarcațiuni; (iv) terasă sau unitate de alimen-
tare cu specific pescăresc; (v) degustarea diferitor soiuri de pești; (vi) excursie pentru cunoaș-
terea mai bine a ihtiofaunei autohtone.

•	 Aflarea vizitatorilor în gospodăria piscicolă va avea loc după formula: odihnă + activitate pis-
cicolă + masă. Activitatea piscicolă poate conține o combinație dintre pescuit (doritorii vor 
închiria echipamentul necesar), plimbare pe lac, excursie în proporții preferate de clienți.

•	 Excursia turiștilor va fi stabilită clar în timp (durata și perioada preferabilă) și va include pe 
lângă vizitarea suitei de lacuri pentru creșterea și înmulțirea peștelui (potrivit ciclului tehno-
logic), dar și locurile pitorești din jurul gospodăriei.

•	 La sfârșitul excursiei se va organiza o degustație a diferitor soiuri de pești crescuți în gospodă-
rie, inclusiv produsele obținute din prelucrarea peștelui în localitate (dacă e cazul).  

•	 Comercializarea ofertei pe piața turistică poate avea loc prin pensiunile rurale din localitățile 
vecine, agenții de turism, hoteluri. 
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4. Organizarea timpului liber al turiștilor 

Organizarea serviciilor excursioniste

Repere de bază

Excursiile sunt elemente importante în programul de odihnă pentru o bună parte din turiști. În orice 
călătorie, clienții ar trebui să aibă posibilitatea să aleagă excursii opționale în funcție de posibilitățile 
financiare și interesele speciale. Acest lucru reiese din caracterul și motivația călătoriei, de aceea 
este relativ ușoară formularea unor opțiuni ca: tipul sejurului (activ, pasiv, mixt), scopul principal al 
excursiei (studii regionale, turism specializat, excursii tematice), grupul de vârstă (de exemplu, tineri 
sau persoane în vârstă),  tipul de organizare a turismului (individual, grup mic, grup mare, familii), 
atitudinea față de serviciu (buget, business, premium). La stabilirea perioadei sejurului trebuie să se 
știe că:
•	 programul de ședere cu durată de 7 zile se va începe sâmbăta (în mai multe localități turistice 

acesta este un standard, ceea ce permite clienților să combine sejururile în diverse destinații);
•	 începutul sejururilor de odihnă ar trebui să înceapă vara, împreună cu vacanțele, iar iarna să 

coincidă cu perioada sărbătorilor de iarnă; 
•	 excursiile principale se includ în pachetele turistice cu mențiunea obligatorie a opțiunilor 

suplimentare contra plată la destinație;
•	 timpul perioadelor de sărbătoare ar trebui să înceapă cu o zi sau două înainte de sărbătoarea 

principală și ar trebui să fie ajustate la ciclul calendaristic. 

În cazul organizării excursiilor, trebuie respectate reguli generale care reies din limitele formale (de 
exemplu, transportul, timpul de lucru al șoferului), rezistența psihologică și posibilitățile de percepție 
ale clienților. La stabilirea programului de excursii, trebuie să ținem cont că acesta nu poate fi 
supraîncărcat. Dacă este prea solicitant, chiar cea mai mare atracție poate deveni plictisitoare sau 
obositoare pentru participanți. Excursioniștii sunt în stare să se concentreze maxim asupra unei 
excursii de 4-5 ore, după care trebuie făcută o pauză (de exemplu, pentru WC, o cafea, servirea mesei).

Obiectele excursioniste. Cadrul natural, în care este plasat satul moldovenesc, câteva monumente sau 
zone verzi protejate, un crâng pitoresc cu o poieniță plină de flori, o plajă mică însorită ș.a. reprezintă 
niște elemente foarte atractive din mediul rural. Obiectele confecționate de mâinile oamenilor: case 
tradiționale, unelte de muncă sau de vânătoare, vestimentație sau covoare țărănești, mobilierul 
simplu din scânduri prelucrate de lemnarul din sat, mijloacele de transport local ș.a. completează 
imaginea unui sat de la noi, care însă are și destule elemente moderne. Dacă se înscriu armonios în 
decorul general, atunci și acestea sporesc atractivitatea localității. 

Totodată, nu putem să ne închipuim un sat moldovenesc fără anumite evenimente tradiționale: 
sărbătorile de Anul Nou, Paști, zilele roadei, hramul satului, hramul familiei, nunțile ș.a. De obicei, 
în timpul acestor manifestări populare, lăutarii, formațiunile folclorice, cercurile de teatru local și 
alți entuziaști înviorează mult atmosfera generală. Turiștii, în special cei străini, cu o mare pasiune 
urmăresc și petrec aceste evenimente neobișnuite pentru ei.

Toate acestea sunt obiecte care pot aduce venit doar din faptul că sunt demonstrate. Această afacere 
ține de organizarea excursiilor. Excursia este o plimbare pe jos (sau o călătorie cu auto) de câteva 
ore, în timpul căreia sunt vizitate anumite locuri interesante, obiecte turistice, muzee ș.a. Este forma 
cea mai des utilizată în timpul liber pentru călătorii locale. Într-o localitate rurală, unde sunt puține  
structuri de agrement,  excursia, ca formă de petrecere a timpului și cunoaștere a împrejurimilor, 
este foarte importantă. Acestea pot fi petrecute de sine stătător sau însoțite de un ghid local, care va 
povesti în detaliu tot ceea ce interesează turistul. 

Foto: Lidia Litwinczuk

Foto: Viorel Miron Foto: Viorel Miron
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4. Organizarea timpului liber al turiștilor 

Obiectele incluse în excursii

De obicei, excursiile sunt plimbări petrecute cu scopul de a cunoaște în general locurile. Acestea pot 
fi și tematice. Ultimul tip include vizitarea câtorva obiecte turistice, care reflectă o singură temă sau 
câteva teme foarte apropiate (de exemplu, excursia cu tema Locurile istorice de la Orheiul Vechi poate 
include vizitarea pe rând a ruinelor cetății getice, băile orientale, fundația cetății medievale, mănăsti-
rea din stânci ș.a.). Ghidul poate ajuta vizitatorul să privească, să audă și să simtă ceea ce se referă la 
o temă, să vadă și să înțeleagă rostul obiectelor înconjurătoare, să nu piardă interesul față de excursie 
pe tot parcursul ei.

Esența serviciului excursionist este de a facilita parcurgerea de către turist a unui traseu, în care sunt 
incluse mai multe obiecte interesante pentru vizită. Ca obiectele să devină interesante pentru vizita 
turiștilor, ele trebuie să respecte 3 condiții:
•	 să fie atractive; 
•	 să fie accesibile;
•	 să fie dotate cu un minim de infrastructură turistică.

Pentru a deveni atracție turistică, obiectul demonstrat trebuie să aibă următoarele însușiri: originali-
tate, legendă sau istorie, expresivitate, să fie îngrijit și promovat. În condițiile unui obiect necunoscut 
turiștilor: se va încerca de a puncta elementele prin care acest obiect se deosebește de altele similare 
(ex: este mai mare, mai adânc, este primul construit etc.); dacă nu are o legendă, se vor găsi niște 
explicații la însușirile cele mai evidente (ex: De ce este cel mai mare? Cine a observat că este cel mai 
mare prima dată? În ce condiții? Dar ce zice lumea? Astfel, se poate închega o povestioară scurtă, dar 
captivantă); se va găsi locul de unde obiectul poate fi văzut în întreaga sa amploare (ex.: pe fundalul 
acestuia se poate realiza o fotografie); se va vorbi cât se poate de frecvent despre acest obiect pentru 
a trezi dorința turistului de a-l vizita.

Accesibilitate. Orice obiect cu valoare turistică este vizitat dacă este accesibil. Organizatorii unei ex-
cursii vor avea grijă ca obiectele pentru vizite să fie într-o stare bună și să faciliteze accesul spre ele 
atât al turiștilor organizați, cât și al celor care călătoresc pe cont propriu. Traseele vor fi însoțite de 
marcaje turistice și panouri informative. La acest compartiment intră și mijloacele de transport cu 
ajutorul cărora se poate ajunge la obiectele turistice. În unele zone rurale sunt utilizate formele de 
transport local: căruțe cu cai. Acest serviciu, în ciuda unui preț ridicat, este foarte solicitat de copii și 
persoane venite din centrele mari urbane. 

Dotările turistice. Aici sunt incluse toate accesoriile, elementele de infrastructură turistică, unitățile 
economice de cazare, alimentare, agrement, disponibile pe un anumit traseu. Întreaga gamă de ser-
vicii  turistice realizată lângă obiectele turistice completează oferta excursionistă. 

Fo
to

: V
io

re
l M

iro
n

Fo
to

: V
io

re
l M

iro
n

Fo
to

: V
io

re
l M

iro
n



70

agroturisMuL în MoLdova

4. Organizarea timpului liber al turiștilor 

Pregătirea unei excursii locale

În practica organizatorilor de excursii există niște reguli simple, care ajută la menținerea interesului 
față de călătorie pe întreaga ei durată. De acestea se va ține cont în mod neapărat atunci când se 
organizează o excursie: 
•	 toate obiectele pentru vizitare trebuie selectate minuțios, astfel încât să se refere la o temă 

propusă, să servească drept exemple tipice pentru anumite idei și să fie expresive. Se vor refuza 
acele obiecte care sunt plasate incomod, departe de localitate sau deteriorate într-atât, încât sunt 
greu de recunoscut;

•	 traseul pe care sunt plasate obiectele turistice trebuie structurat într-o anumită logică;
•	 drumul între obiectele vizitate se va alege așa, încât să fie ușor de parcurs. Mai bine este să 

rămână timp mai mult pentru contemplarea panoramelor, monumentelor văzute etc.;
•	 nu se va admite monotonie în timpul derulării excursiei sau discursului ghidului;
•	 timpul în excursie se va repartiza într-un mod armonios pentru: vizualizare, text și pauze. De 

regulă, în timpul pauzelor între teme turistul analizează cele auzite, contemplează cele văzute, 
își amintește despre ceva analog știut de el anterior sau, pur și simplu, memorizează ceea ce se 
petrece în jur;

•	 în fiecare excursie se va încerca evidențierea unei idei generale, care unește toate obiectele 
vizitate, ideile spuse și răspunsurile date în timpul discuției.

Toate excursiile, indiferent de temă, formă sau locul petrecerii, au aproximativ aceeași structură:
- introducere – ghidul face cunoștință cu excursioniștii (în cazul în care se văd pentru prima 

dată); vorbește în general despre scopul excursiei, temele mai interesante și care vor fi cele mai 
importante obiecte văzute pe teren. Dacă este necesar, poate oferi și anumite sfaturi, restricții, de 
exemplu, comportamentul oaspeților pe teritoriul unei mănăstiri ș.a.m.d.;

- partea de bază – sunt demonstrate obiectele turistice, la fiecare se vorbește despre o anumită 
temă (de fapt, lângă fiecare obiect vizitat se dau răspunsuri la câteva întrebări principale, care 
desfășoară mai amănunțit tema sau niște idei foarte apropiate de aceasta;

- încheierea – se face o succintă trecere în revistă a principalelor teme și idei din excursie, se 
trag anumite concluzii, se răspunde la ultimele întrebări ș.a. În această parte se încheagă tot 
conținutul, iar ultimele fraze, de obicei, se memorizează cel mai bine.

Schematic, excursia poate fi reprezentată astfel: 
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Șase pași în organizarea unei excursii bune

Pentru pregătirea din timp a unei excursii reușite, se aplică o schemă frecvent utilizată de agențiile 
turistice:
1) analiza şi selectarea obiectelor turistice locale. Așa cum într-un sat oarecare din Republica Moldova 

pot fi doar câteva obiecte principale în care merită să fie organizată o excursie, acestea se vor exami-
na cu minuțiozitate, pentru a le evidenția toate avantajele. La început se va determina dacă aceste 
obiecte pot fi de bază într-o excursie (într-o temă amplă) sau poate fi suplimentar (în cazul în care 
un obiect principal, pentru moment, este imposibil de vizitat). Este bine să existe într-o excursie mai 
multe obiecte de bază. Câteva criterii vor ajuta la precizarea gradului de importanță al obiectului 
pentru excursie: (i) valoarea cognitivă (noutatea obiectului), (ii) cât de cunoscut este (în special dacă 
este menționat în vreo lucrare științifică sau de popularizare, prezentat în albume foto, emisiuni TV 
etc.), (iii) cât de neobișnuit sau original este, (iv) este sau nu expresiv, (v) cât de conservat este (păs-
trat în totalitate, reconstruit sau renovat), (vi) localizarea obiectului pe un eventual traseu ș.a. Se 
recomandă ca fiecare obiect să fie descris într-o fișă informativă, conținând principalele date despre 
el. Această fișă va ajuta la împrospătarea memoriei de câte ori este nevoie: denumirea obiectivului 
turistic, scurtă istorie, localizare, scurtă descriere, data completării fișei; 

2) selectarea unei teme (temelor) comune care unește câteva obiecte turistice. O formulare clară a 
temei principale va permite să accentuăm eforturile într-o anumită direcție. Exemple de teme: Cele 
trei fortificații la Orheiul Vechi; Peisaje minunate în Codrii Călărașilor etc. Uneori, în denumirea unei 
excursii tirajate (adică căreia i se face publicitate) sunt elemente incitante, care trezesc emoții sau 
curiozitate. Această metodă poate fi folosită și în cazul turismului rural;

3) pregătirea traseului excursiei. Traseu este drumul pe care merg excursioniștii în timpul excursiei, 
pentru a vizita niște obiecte interesante. Atunci când se pregătește un traseu, se va lua în conside-
rare două lucruri esențiale: (i) obiectele incluse în traseu trebuie să respecte o anumită consecuti-
vitate logică; (ii) traseul trebuie să ofere excursioniștilor posibilitate să vadă obiectele din punctele 
cele mai bune, mai impresionante, din care peisajul este văzut cel mai bine și are de câștigat cel 
mai mult. Ar fi bine ca aceste trasee să fie marcate cu niște semne simple, dar vizibile. De obicei, se 
utilizează pentru aceasta vopsea de diferite culori, care este rezistentă în timp, ieftină și se poate 
aplica practic pe orice suprafață. Fiecare traseu turistic trebuie dotat cu un singur sistem de semne 
vizibile între ele;

4) parcurgerea preventivă a traseului. De regulă, este făcută din timp de către ghid, pentru a stabili: 
durata totală a excursiei, timpul necesar între două obiecte, timpul pentru aflarea lângă fiecare 
obiect vizitat, care sunt locurile cele mai indicate pentru vizualizarea eficientă a obiectului, locurile 
unde pot fi făcute popasurile sanitare etc.;

5) pregătirea textului excursiei. Nici marii actori nu admit să iasă în public fără un text învățat și repetat 
din timp, bazându-se doar pe improvizările de moment. Ce să mai vorbim de ghid, care trebuie să 
vorbească lucruri noi persoanelor pe care le vede pentru prima dată, să știe să le răspundă corect 
la întrebările apărute pe parcurs și să poată menține un interes sporit față de tematica abordată pe 
durata întregii excursii? Întotdeauna este bine să aveți pregătit un mic text închegat, potrivit trase-
ului prestabilit, și temelor abordate. În plus, el poate fi consultat în timpul excursiei, dacă aici sunt 
incluse citate, date istorice, versuri etc.;

6) pregătirea materialelor demonstrative. Materialele demonstrative de multe ori permit reconstitui-
rea elementelor care lipsesc din excursie: o fotografie făcută mulți ani în urmă în acest loc, o copie a 
unui document important din istoria satului, prima hartă a localității cu indicarea vetrei satului, pri-
ma ștampilă, imaginea unui animal dispărut ale cărui oseminte au fost găsite într-o rezervație geo-
paleontologică etc. Ghidul poate avea aceste materiale cu sine și să le demonstreze în momentele 
oportune. Dacă sunt surse disponibile, se recomandă crearea unui mic pliant cu caracter publicitar, 
în care se inserează un text despre excursie, câteva obiecte vizitate și materiale demonstrative, o 
hartă schematică ș.a., detalii (telefon, adresă, nume). Plasați aceste pliante în locurile unde turiștii 
vin mai des și stau mai mult (hoteluri, mijloace de transport, primărie, gară, locurile de cazare, în 
casele țărănești, alte trasee excursioniste ș.a.) în localitatea dvs. sau localitățile vecine, pentru a vă 
asigura o clientelă pe viitor. Excursioniștilor deja deserviți li se oferă la despărțire o carte de vizită și, 
dacă e posibil, un mic suvenir.
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4. Organizarea timpului liber al turiștilor 

Ghidul

Aproape tot timpul liber turiștii și-l programează pentru vizite spre diferite atracții turistice 
(monumente, parcuri, rezervații, ruini vechi, cetăți, case nobiliare ș.a.), la muzee sau în excursii. 
Aflându-se într-o localitate rurală, acesta se comportă la fel: caută să-și organizeze vizite în locurile 
pitorești, să meargă la un meșter popular, să vadă o tehnologie tradițională utilizată pe un câmp 
agricol, o plimbare într-o zonă de odihnă etc. 
Într-un sat vizitatorul, de obicei, așteaptă să vadă un trai liniștit al localnicilor, felul tradițional în care 
aceștia își organizează munca, odihna și își construiesc relațiile în comunitate. Cu certitudine, unei 
persoane străine îi vine greu să pătrundă în această intimitate locală. Oaspetele are nevoie de un 
însoțitor localnic, care să-i arate drumul spre cele mai interesante locuri, să-i povestească despre ele, 
să-i spună legende și istorii locale, să-i aducă la cunoștință noutățile din comunitate, să-i ajute la buna 
organizare a timpului liber, să-i dea niște sfaturi practice etc. În turism, această funcție o îndeplinește 
ghidul. La ora actuală, orice turist într-o zonă nouă are nevoie de serviciile unui ghid-persoană sau 
ghid-broșură turistică, cu o hartă în care sunt introduse informații locale, locuri pitorești, restricții 
ș.a.m.d. 
Într-o localitate rurală, turiștii, probabil, au nevoie de ambele. Ne vom referi mai jos la modalitatea 
cea mai accesibilă – însoțirea oaspeților de către o persoană-ghid. Ghid poate fi orice persoană care 
are anumite calități personale și abilități profesionale necesare pregătirii și organizării unei excursii, 
vizite, călătorii etc. Cunoștințele, calitățile și abilitățile sale îi ajută să selecteze, să formuleze și să 
aducă persoanelor informații utile și interesante. Ghidul trebuie să poată următoarele: 
•	 să selecteze materialul inițial necesar despre obiectele de interes turistic, caracteristica lor, 

accesul spre ele, destinatarii interesați de acestea ș.a.;
•	 să prelucreze aceste date;
•	 să structureze niște idei și informații noi, utile într-un text bine închegat și adaptat pentru un 

anumit auditoriu, la o temă anumită;
•	 să utilizeze în practică anumite tehnici metodice de a prezenta ascultătorului informația pregătită, 

astfel încât aceasta să fie recepționată, înțeleasă și apreciată efectiv de către excursioniști;
•	 să poată folosi materialele demonstrative în timpul excursiei;
•	 să poată contribui la formarea unei imagini pozitive a localității respective, în particular, și a țării, 

în general.
Datorită acestei ocupații, ghidul are un mod de viață activ, o poziție optimistă, se încadrează ușor 
în orice grup de oameni, captează atenția ascultătorilor și o păstrează pe tot parcursul excursiei. 
Imaginea pe care o produce turiștilor este apoi generalizată la nivelul întregii comunități-gazdă. De 
aceea, un ghid bun își perfecționează permanent calitățile și măiestria sa. Măiestria de a ghida este, 
de fapt, o combinație dintre mai multe componente distinctive, pe care trebuie să le posede:
- cultură generală și erudiție;
- cunoștințe fundamentale într-un anumit domeniu;
- cunoștințe de logică, psihologie și pedagogie;
- cultura vorbirii și arta oratorică;
- metodica pregătirii și organizării excursiilor;
- calități personale distincte ș.a.

Foto: Viorel Miron Foto: Viorel Miron Foto: Viorel Miron
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4. Organizarea timpului liber al turiștilor 

Cine poate fi ghid în destinațiile rurale?

Fiecare persoană este dotată cu memorie, spirit de observare, capacități de a-și imagina și înțelege 
lucrurile înconjurătoare. Dacă acestea sunt perfecționate sistematic, pot deveni o bază sigură pentru 
evoluția ulterioară a unei profesiuni, activități, specialități. Adevărat că mai este nevoie de perseve-
rență și sârguință. Pentru ghid, ca și pentru un pedagog, de altfel, sunt necesare 4 tipuri de calități 
profesionale:
•	 calități constructive: capacitatea de a selecta corect lucrurile esențiale, de a informa clar, concret 

și convingător persoanele ș.a.;
•	 calități organizatorice: să poată conduce un grup de excursioniști, să le orienteze atenția spre 

obiectivele necesare, să ducă lucrul cu turiștii până la un bun sfârșit ș.a.;
•	 calități comunicative: să poată stabili relații de lucru corecte cu excursioniștii și să le păstreze la 

același nivel pe perioada excursiei, să cunoască și să aplice diferite metode de contact cu diverse 
caractere și temperamente umane;

•	 calitățile analitice servesc pentru evaluarea autocritică a rezultatelor lucrului depus, analiza 
obiectivă a calității excursiei ș.a.

Un ghid întotdeauna trebuie să arate bine dispus, să aibă o vestimentație îngrijită și curată, maniere 
potrivite în relațiile cu persoanele, să fie bine informat despre tematica excursiilor ș.a. 
Deoarece ghidarea este una din activitățile de bază în turism, ghizii sunt pregătiți în instituții speciale 
de învățământ, unde urmează discipline teoretice și aplicative pentru meseria lor. Ei constituie fondul 
de aur al turismului oricărei țări. Evident, în mediul rural (exceptând zonele turistice tradiționale: Or-
heiul Vechi, Căpriana ș.a.) nu vom întâlni un ghid pregătit conform tuturor exigențelor profesionale. 
Se zice că o gazdă ospitalieră la sate are un fel aparte de a însoți oaspeții, iar această sinceritate, fără 
prea multe șiretlicuri profesioniste, este foarte apreciată de turist ca având un soi de vino încoace la 
moldoveni. Într-adevăr, sinceritatea este primul pas spre o prietenie, dar în deservirea turiștilor nu 
este bine să se conteze doar pe improvizările de moment. 
În practică de cele mai dese ori este aplicată o modalitate simplă, dar foarte eficientă: un specialist 
bun dintr-un alt domeniu decât turismul (pedagogie, agricultură, tehnică, comerț) însușește de sine 
stătător sau în baza unor traininguri formatoare metodele de pregătire și organizare a excursiilor, arta 
ghidajului, resursele turistice locale ș.a., devenind ghid local, dar neîncetând să-și practice meseria 
de bază. La o fabrică, de exemplu, ghid poate fi un inginer care poate explica scurt, clar, cuprinzător 
procesele tehnologice, materia primă, produsele finite, evaluarea rezultatelor muncii etc. Fiind un 
specialist în domeniu, inginerul are o credibilitate mai mare, utilizează terminologia caracteristică, 
poate explica unele detalii privind întreprinderea etc. Un ghid nespecialist poate vorbi mai frumos, 
dar un specialist totuși este mai ascultat și mai credibil. Într-o localitate rurală, un localnic este și el 
mai credibil decât o persoană-ghid, venită din exterior. Iar dacă acest localnic este pregătit în vederea 
comunicării cu turiștii, atunci va fi foarte apreciat.
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4. Organizarea timpului liber al turiștilor 

Utilajul și echipamentul necesar pentru furnizarea de servicii suplimentare în 
agropensiune

Turistul contemporan este activ, caută locuri specifice cu posibilitatea de a practica vreo activitate 
de agrement sau un hobby. Acest turist este motivat să valorifice atracțiile locale, să participe la 
viața locală rurală, are preferințe pentru mai multe activități în aer liber (ex.: hipismul, sporturile 
nautice, plimbările pe jos și cu bicicleta) etc. Cu siguranță, oferirea cazării și alimentării devine astăzi, 
în majoritatea cazurilor, insuficientă. Chiar și pentru acei turiști cărora le place să-și organizeze timpul 
de sine stătător, trebuie să li se creeze condiții corespunzătoare în gospodărie. Într-un spațiu bine 
amenajat, oaspetele poate să petreacă timpul frumos chiar și în zile ploioase. Cele mai simple soluții 
pot include, printre altele:
- dotarea camerei cu un șemineu; 
- procurarea utilajului audiovizual;
- jocuri de masă, chiar și gadjet-uri electronice;
- diverse suporturi informaționale despre atracțiile din zonă; 
- echipament de bucătărie;
- echipament de odihnă (foișoare, căsuțe, grătare în grădină etc.);
- oferirea alimentării într-un anturaj mai deosebit etc.
Anterior s-a menționat despre concurența de pe piața serviciilor turistice, care impune proprietarii 
structurilor de cazare să fie mai inventivi și să diversifice mai des și mai eficient oferta proprie. La 
serviciile de bază (cazare, alimentare, transport), o pensiune rurală poate oferi un spectru larg de 
bunuri și servicii. Dar, ca și în cazul celor de bază, serviciile adăugătoare trebuie să răspundă celor 
patru reguli:
•	 să asigure satisfacerea unei necesități reale de consum;
•	 să fie relativ rară;
•	 să fie prezentă fizic în oferta pensiunii;
•	 să aibă un preț.
În industria hotelieră s-a conturat un spectru clar de necesități specifice ale oaspeților. Acestea țin 
de: (i) servicii suplimentare în spațiile de cazare sau în afara lor; (ii) accesul la diverse dotări, instalații 
și echipamente; (iii) oportunități pentru agrement și sport; (iv) posibilități de organizare a diferitor 
sărbători și evenimente; (v) diverse modalități de școlarizare.
Unele servicii repetă la o altă scară a calității pe cele existente în oferta standard a pensiunii. Altele 
completează gama serviciilor incluse în pachet cu oportunități de practicare a unor activități la aer 
liber sau în spații special amenajate. Toate însă reflectă un alt nivel de organizare a sejurului turistic. 
Investițiile în asemenea activități suplimentare, de regulă, sunt formate din:
•	 costul echipamentului;
•	 costul pentru instalarea și deservirea echipamentului;
•	 pregătirea personalului pentru operarea cu acest echipament.
La stabilirea prețului de utilizare (pentru oră/persoană sau altă unitate de măsură adecvată), se va 
practica, în funcție de serviciul adăugător propus, următoarele modalități:
•	 orientarea după prețul mediu la întreprinderile concurente pe piață;
•	 adaosul comercial, în funcție de costuri (prețul inițial + costurile de întreținere);
•	 calculul, în funcție de numărul de utilizatori (exemplu: prețul de chirie pe zi va fi de 1/100 din 

costul total al investiției).
De cele mai dese ori, în urma combinației acestor modalități de calcul, este stabilit un preț final 
acceptat de consumator.

Fo
to

: V
io

re
l M

iro
n

Fo
to

: V
io

re
l M

iro
n

Fo
to

: V
io

re
l M

iro
n



75

agroturisMuL în MoLdova

4. Organizarea timpului liber al turiștilor 

Exemple de servicii și bunuri suplimentare într-o pensiune rurală. Confort sporit în cameră

•	 mobilier de calitate avansată față de categoria pensiunii;

•	 telefon în camere de 1* și 2*;

•	 număr cu dotări antifonice;

•	 climatizator;

•	 TV în camere de 1* și 2*;

•	 calculator, servicii de comunicație;

•	 reviste și ziare proaspete;

•	 flori proaspete în fiecare dimineață;

•	 curățenie și schimbarea zilnică a lenjeriei;

•	 prosoape și haine de baie schimbate zilnic;

•	 room-service (bucate și băuturi aduse la comandă);

•	 cameră adaptată pentru persoane cu handicap.
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4. Organizarea timpului liber al turiștilor 

Exemple de servicii și bunuri suplimentare într-o pensiune rurală. Ospitalitate sporită în 
afara camerei

•	 deșteptare la o anumită oră;
•	 serviciu de dădacă;
•	 climatizor în alte spații;
•	 salon cosmetic;
•	 fitobar;
•	 servicii de reparații și întreținere a obiectelor personale;
•	 spălarea și întreținerea hainelor;
•	 servicii de agenție (rezervare bilete, aranjamente turistice);
•	 excursii și vizite locale cu ghid;
•	 asistență, însoțire.
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4. Organizarea timpului liber al turiștilor 

Exemple de servicii și bunuri suplimentare într-o pensiune rurală. Accesul la diverse 
dotări, instalații și echipamente

•	 închirierea de electrocasnice (fier de călcat, utilaj frigorific, radio, casetofon, video);
•	 închiriereea de aparate speciale (foto, video, aparate de măsură);
•	 închirierea de mijloace de transport (auto, bicicletă, căruță, barcă, canoie);
•	 închirierea unor costume speciale (alpinism, speoturism, pescuit, vânătoare);
•	 acces la instalații speciale (punct de observare a păsărilor călătoare).
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4. Organizarea timpului liber al turiștilor 

Exemple de servicii și bunuri suplimentare într-o pensiune rurală. Agrement

•	 piscină în aer liber;
•	 piscină acoperită;
•	 baie/saună;
•	 solariu dotat cu mobilier pentru băi de soare;
•	 hol de relaxare;
•	 masaje medicinale;
•	 spații dotate pentru jocul copiilor;
•	 lac de agrement.
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4. Organizarea timpului liber al turiștilor 

Exemple de servicii și bunuri suplimentare într-o pensiune rurală. Sport

•	 teren de badminton, tenis, volei, baschet, minifotbal;
•	 sală de forță;
•	 biliard;
•	 închiriere de obiecte sportive (îmbrăcăminte, încălțăminte, inventar sportiv).
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4. Organizarea timpului liber al turiștilor 

Exemple de servicii și bunuri suplimentare într-o pensiune rurală. Organizarea diferitor 
sărbători și evenimente

•	 închiriere spațiu amenajat pentru diverse evenimente (de peste 50 de locuri);
•	 închiriere spații pentru diverse activități în grup (terasă de vară, lac de agrement);
•	 servicii de organizare a meselor festive sau tematice;
•	 organizarea degustațiilor (băuturi, bucate);
•	 închiriere de aparataj audio video;
•	 închiriere de echipament pentru demonstrat (tablă, retroproiector, diaproiector etc.);
•	 închiriere de aparataj muzical;
•	 servicii de secretariat;
•	 servicii de translator;
•	 închiriere calculator;
•	 servicii de comunicație (tel./fax, internet).
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4. Organizarea timpului liber al turiștilor 

Exemple de servicii și bunuri suplimentare într-o pensiune rurală. Școlarizare

•	 instruire în domeniul meșteșugurilor;
•	 cunoașterea rețetelor din bucătăria locală;
•	 cunoașterea practicilor de preparare a conservelor de casă;
•	 școlarizare în domeniul plantelor medicinale și fitoterapiei;
•	 organizarea și găzduirea practicilor studențești în localitate;
•	 asistență în colectarea folclorului local;
•	 ateliere de lucru pe diverse teme;
•	 învățarea unor meserii rurale.
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5. Relațiile contractuale ale agropensiunilor

Capitolul 5. 
Relațiile contractuale ale agropensiunilor

Relații de parteneriat și formarea clusterelor

Conform Codului civil, principiul fundamental al relațiilor contractuale este libertatea contractului. 
Dreptul părților de a determina liber dacă doresc să încheie un contract și dacă da – cu cine și în ce 
condiții să încheie acest contract, constituie unul din elementele fundamentale ale unei economii de 
piață. Bineînțeles că pe parcursul activității agropensiunii neapărat se stabilesc relații și se formează 
parteneriate cu alte persoane juridice/fizice. Pentru organizarea bună a activității pensiunii sunt nece-
sare relații cu prestatori de servicii și furnizori de bunuri. Totodată, scopul activității unei agropensiuni 
este deservirea turișitilor și se realizează la fel prin formarea relațiilor contractuale cu clienții (ex.: 
clienți corporativi sau consumatori finali). Iar realizarea calitativă a prestațiilor agropensiunii mai pre-
supune angajarea unui personal calificat, și automat – formarea relațiilor contractuale cu salariații. În 
continuare este prezentat specificul acestor relații bi- sau multilaterale.

Acorduri de parteneriat
În cele mai dese cazuri, relațiile contractuale duc la formarea unor parteneriate de lungă durată, care 
pot fi formal exprimate prin încheierea unor Acorduri de parteneriat. Aceste Acorduri, de fapt, nu 
creează relații/obligații financiare, ci formează un cadru legal al relațiilor de durată între două sau mai 
multe părți. Formarea unor asemenea parteneriate presupune că, în caz de realizare a unor acțiuni, 
preferință pentru colaborare va fi oferită partenerilor din acest Acord. De obicei, acest document 
conține datele părților acestui Acord, stipulează obiectul Acordului, care este unul mai general sau 
specific pentru domeniile de activitate ale părților din acest Acord. Acordul stabilește drepturile și 
obligațiunile părților, durata acestuia. Tot aici pot fi stabilite și unele condiții speciale, cum ar fi modul 
de promovare a acțiunilor comune, confidențialitatea și forța majoră (vezi Anexa 6.1). 

Acorduri de asociere în clustere
Crearea clusterelor în Republica Moldova este la început de cale. Conform proiectului de Lege cu 
privire la întreprinderile mici și mijlocii din 2013, prin cluster se înțelege o asociere de întreprinderi 
interconectate, amplasate în apropiere geografică, de regulă aparținând unui sector sau unor sec-
toare conexe, precum și de instituții de cercetare stiințifică, universități și alte organizații, a căror 
activitate este concentrată pe inovare, iar cooperarea lor permite de a spori avantajele competitive 
ale întreprinderilor. Facilitarea integrării verticale și orizontale a întreprinderilor mici și mijlocii prin 
intermediul clusterelor și rețelelor are loc inclusiv cu întreprinderile mari. 
Crearea unui cluster în domeniul turismului pe principiul geografic/regional între companii (din do-
menii conexe și adiacente turismului) poate impulsiona dezvoltarea destinațiilor turistice din Repu-
blica Moldova. Aceste relații  vor lua forma unor relații contractuale. Acordul privind formarea cluste-
rului stă în baza stabilirii unor relații de parteneriat în domeniu, stipularea obiectivelor clusterului și 
duratei exacte a acestuia. Documentul fixează drepturile și obligațiunile partenerilor în cadrul acestei 
formațiuni. Pentru o funcționare eficientă a parteneriatului, se descrie mecanismul de administrare și 
gestionare a clusterului, cu indicarea obligațiunilor Entității de Management a Clusterului și ale Con-
siliului Clusterului. Totodată, este descris și mecanismul, instrumentele de reglamentare a relațiilor 
și situațiilor în cadrul acestor angajamente. Astfel, acest document formează un cadru legal pentru 
acțiuni comune privind impulsionarea dezvoltării destinației turistice dorite (vezi Anexa 6.2).
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Relații contractuale cu clienții

Proprietarii agropensiunilor, ca și orice prestatori de servicii, trebuie să încheie contracte cu cei cărora 
le prestează serviciile – fie clienți corporativi (turoperatori, agenții de turism, diferite companii care 
comandă servicii pentru angajații săi etc.), fie clienți individuali – persoane fizice. Aceste contracte 
sunt dovada angajamentului și activității agropensiunii, sunt, de fapt, motivul pentru realizarea unor 
cheltuieli și justifică veniturile din activitatea agropensiunii. 

În legislația națională, contractele încheiate cu persoane fizice – consumatori finali mai sunt denumite 
contracte de consumator, încheiate cu cei care procură servicii pentru necesități personale sau fami-
liale, iar cealaltă parte fiind întreprinzătorul. 

Cel mai frecvent utilizat tip de contract între agropensiune și consumator este cel de prestare a servi-
ciilor (în titlul contactului sau la obiectul contractului se indică exact care vor include aceste servicii). 
Contractul în mod obligatoriu va conține datele persoanelor ce au intrat în relații contractuale: nume, 
prenume sau denumirea, elementele de identificare ale părților și adresele lor. După stipularea obiec-
tului contractului, sunt indicate drepturile și obligațiile părților, prețul integral al serviciilor prestate și 
modalitățile de achitare. Însă, în caz de necesitate a unor descifrări a acestor servicii, contractul va fi 
suplinit cu o anexă în care se detalizează serviciile și costurile acestora. Oferta unei agropensiuni, de 
obicei, constă nu doar din servicii de cazare și alimentație prestate nemijlocit în incinta acesteia. În 
cele mai dese cazuri, se propun și servicii de ghidaj, de transport, divertisment etc. Într-un asemenea 
contract neapărat vor fi indicate termenul de valabilitate a acestuia și alte condiții necesare: numărul 
de exemplare, modul de soluționare a litigiilor etc. 

Încheierea unui contract de prestare a serviciilor cu o persoană juridică creează relații contractuale 
între părți (agropensiune și turoperator sau agenție de turism ori oarecare altă companie ce procură 
servicii pentru un eveniment corporativ etc.) și nu cu clienții turoperatorului, agenției de turism sau 
angajații/oaspeții companiei care au comandat un eveniment. Prețul serviciilor, indicat, de exemplu, 
în contractul încheiat cu o agenție de turism, nu poate fi mai târziu discutat/modificat la sosirea 
clienților acestei agenții (aflați deja în agropensiune), deoarece ei nu sunt clienții direcți ai agropensi-
unii, ci ai agenției cu care au încheiat un contract de prestare a serviciilor turistice. 

Totodată, conform legislației naționale, se permite încheierea și a unor contracte verbale. În cazul 
unei agropensiuni, contractul poate fi considerat încheiat dacă un consumator final – persoană fizică 
a făcut rezervare (prin sisteme de rezervare, prin telefon, e-mail etc.), iar pensiunea, la rândul său, a 
confirmat această rezervare. Acest lucru se admite deoarece, când are loc rezervarea, se indică pe-
rioada pentru care se face aceasta, tipul de cameră solicitat, numărul de persoane pentru care este 
efectuată rezervarea și alte servicii – de fapt, în rezervare este clar stipulat obiectivul: ce servicii vor fi 
prestate. Totuși se recomandă încheierea unor contracte în scris, chiar și cu persoanele fizice.

Avantajele contractelor încheiate în scris cu clienții:
• stipularea exactă a obiectului contractului;
• indicarea drepturilor și obligațiunilor părților contractuale;
• stipularea sumei contractului și modului de achitare.

Astfel, în cazul unor litigii, contractul va servi drept dovadă pentru ambele părți.
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Relații contractuale cu furnizorii privind prestarea de bunuri și servicii

Oferta complexă a unei agropensiuni constă nu doar din servicii de cazare și alimentație prestate 
nemijlocit în incinta acesteia, mai include în cele mai dese cazuri și servicii de ghidaj, transport, di-
vertisment etc. 

Pentru organizarea mai bună a activității agropensiunii, proprietarul/administratorul acesteia regulat 
procură diferite bunuri sub formă de produse alimentare și materie primă pentru restaurantul agro-
pensiunii, produse chimice și cosmetice pentru dotarea și întreținerea spațiilor de cazare, spațiilor 
comune, restaurantului. Periodic sunt procurate lenjeria pentru spațiile de cazare, obiecte din textile 
pentru sala restaurantului. La extinderea afacerii, se încheie contracte cu furnizori de material de 
construcție, mobilier, echipamente etc. Totodată, încheierea unor asemenea contracte formează te-
meiul legal pentru realizarea unor cheltuieli și înregistrarea acestora în contabilitatea întreprinderii.

În cazul în care apelăm la persoane specializate în domeniile adiționale activității agropensiunii, 
legislația Republicii Moldova recomandă încheierea unor contracte de prestări servicii. În cazul 
procurării unor bunuri, produse, se recomandă încheierea contractului de achiziții/furnizare (vezi 
Anexa 4.3 și Anexa 4.4). 

În continuare propunem descrierile succinte ale acestor tipuri de contracte (cu anexarea modelelor 
respective). 

Prin contractul de prestări servicii, o parte (prestator) se obligă să presteze celeilalte părți (benefici-
ar) anumite servicii, iar beneficiarul se obligă să plătească suma convenită. Obiectul contractului de 
prestări servicii îl constituie serviciile de orice natură, adică ceea ce este necesar pensiunii și la ce se 
obligă prestatorul; cu alte cuvinte, acele acțiuni sau activități care trebuie să le facă prestatorul de 
servicii pentru care el va fi remunerat (ex.: contractul de prestare a serviciilor de ghidaj). Contractul 
de prestări servicii poate fi încheiat fie în formă verbală, fie în formă scrisă (legea nu obligă persoanele 
să încheie un contract de prestări servicii într-o anumită formă). Pentru că ambele părți – atât presta-
torul, cât și beneficiarul – să fie în siguranță, contractul trebuie încheiat în formă scrisă, cu indicarea 
concretă a obligațiunilor prestatorului și în mod expres a remunerării acestuia.

Contractul de furnizare este acela prin care o parte, denumită furnizor, se obligă să transmită pro-
prietatea asupra unei cantități determinate de bunuri și să le predea, la unul sau mai multe termene 
ulterioare încheierii contractului ori în mod continuu, iar cealaltă parte, denumită beneficiar, se obligă 
să preia bunurile și să plătească prețul lor (ex.: contractul de furnizare a unor produse agricole (le-
gume, fructe pentru restaurantul agropensiunii încheiat cu o gospodărie țărănească din localitate).

Contractul de furnizare trebuie încheiat în formă scrisă, pentru ca ambele părți (furnizorul și bene-
ficiarul) să fie în siguranță, cu indicarea concretă a obligațiunilor furnizorului și, în mod expres, a 
remunerării acestuia.

Avantajele contractului de furnizare încheiat în scris:
• stipularea exactă a părților contractuale;
• indicarea detaliată a obiectului și prețului contractului, perioadei de furnizare, duratei contractului;
• indicarea dacă pe lângă bunurile furnizate vor fi prestate servicii suplimentare pentru instalarea, 

menținerea, verificarea etc. acestor bunuri și condițiile de realizare a acestora;
• stipularea clară a obligațiunilor aferente părților, garanțiilor oferite de furnizor pentru bunurile fur-

nizate, termenelor și modalităților de plată;
• stipularea condițiilor de forță majoră pentru acest contract, condițiilor de reziliere și încetare a 

contractului.

În cazul unor litigii, acest document va fi utilizat ca dovadă de ambele părți și va permite clarificarea 
unor angajamente anterioare.
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Relații contractuale între angajator și salariat

Cunoaștem că, în majoritatea cazurilor, agropensiunea este o afacere de tip familial, prestarea ser-
viciilor fiind efectuată de membrii familiei, însă, mai devreme sau mai târziu, odată cu dezvoltarea 
afacerii apare necesitatea de a avea un personal angajat, iar în cazul dat apar relațiile contractuale. 
Conform prevederilor Codului muncii, dacă o persoană fizică, denumită salariat, se obligă să presteze 
muncă pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remu-
nerări denumite salariu, atunci se încheie un contact, numit Contractul individual de muncă. Propri-
etarul pensiunii, ca angajator, pentru a fi sigur în competențele angajatului, poate să organizeze un 
concurs pentru locurile vacante la pensiunea sa, să stabilească principalele condiții ale contractului, 
precum și posibilitatea de a negocia condițiile contractului între părți. Conform legislației naționale, 
salariatul are dreptul să încheie contracte individuale de muncă, concomitent, și cu alți angajatori 
(munca prin cumul).

După stabilirea tuturor condițiilor contractului individual de muncă, acesta se întocmește în două 
exemplare – pentru ambele părți, se semnează de către părți și i se atribuie un număr din registrul 
unității, aplicându-i-se ștampila unității. Un exemplar al contractului individual de muncă se înmânea-
ză salariatului, iar celălalt se păstrează la angajator. La încheierea Contractului individual de muncă se 
prezintă următoarele documente (Codul muncii, art.57): 
• buletinul de identitate sau un alt act de identitate;  
• carnetul de muncă, cu excepția cazurilor în care persoana se încadrează în câmpul muncii pentru 

prima dată sau se angajează la o muncă prin cumul;  
• documentele de evidență militară – pentru recruți și rezerviști; 
• diploma de studii, certificatul de calificare ce confirmă pregătirea specială – pentru profesiile care 

cer cunoștințe sau calități speciale;  
• certificatul medical, în cazurile prevăzute de legislația în vigoare (în cazul agropensiunii este obli-

gatoriu). 

Totodată, se interzice angajatorilor să ceară de la persoanele care se angajează alte documente decât 
cele prevăzute mai sus.

Contractul individual de muncă se încheie, de obicei, în formă scrisă și de dorit din momentul angajă-
rii personalului, deoarece, în caz de control din partea Inspecției muncii, se întocmește proces-verbal. 
Contractul individual de muncă intră în vigoare din ziua semnării, dacă contractul nu prevede altfel. 
Doar relațiile angajator-salariat stabilite până în anul 2003, când a intrat în vigoare Codul muncii al 
Republicii Moldova, pot fi păstrate sub formă verbală, fără încheierea unui contract individual de 
muncă. Recomandăm totuși încheierea unui contract individual de muncă în formă scrisă, deoarece 
înțelegerea verbală este considerată încheiată pe o durată nedeterminată și își produce efectele din 
ziua în care salariatul a fost admis la muncă de către angajator. În situații de conflict, este foarte com-
plicat de reziliat un asemenea contract.

Avantajele unui Contract individual de muncă

Încheierea unui contract individual de muncă este avantajoasă, deoarece:
• reglementează relațiile ambelor părți;
• stipulează drepturile și obligațiunile angajatului și angajatorului;
• indică clar atribuțiile postului și stabilește din start mărimea remunerării;
• garantează angajatului dreptul la toate beneficiile sociale și medicale de care are dreptul o per-

soană angajată în câmpul muncii;
• angajatorul, prin intermediul acestui contract, asigură legalitatea relațiilor cu persoana angajată. 

În cazul unui litigiu, contractul permite clarificarea mai multor probleme.
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Capitolul 6.
Înregistrarea, raportarea și impozitarea în turismul rural

Aspecte juridice privind afacerile în turismul rural

Antreprenoriatul în mediul rural, chiar dacă este unul specific, se supune principiilor egale și 
nediscriminatorii aplicate de stat în raporturile cu agenții economici.
•	 Antreprenoriatul este activitatea de fabricare a producției, executare a lucrărilor și prestare a 

serviciilor desfășurată de cetățeni și de asociațiile acestora în mod independent, din propria 
inițiativă, în numele lor, pe riscul propriu și sub răspunderea lor patrimonială cu scopul de a-și 
asigura o sursă permanentă de venituri (Legea nr. 845-XII, art.1 (1)).

•	 Orice cetățean al Republicii Moldova poate desfășura o activitate de întreprinzător printr-un 
sistem simplificat de înregistrare, impozitare, evidență și dări de seamă în baza utilizării patentei 
de întreprinzător (Legea nr. 93-XIV).

•	 Statul și autoritățile administrației publice locale sunt antreprenori speciali (Legea nr. 845-XII, 
art. 2(1)).

•	 Statul creează tuturor întreprinderilor condiții juridice și economice egale de a folosi resurse 
tehnico-materiale, naturale, de muncă, financiare și informative, neadmițând monopolizarea 
piețelor acestor resurse, și reglementează activitatea de antreprenoriat în baza legislației în 
vigoare. Guvernul, autoritățile administrației publice, precum și autoritățile administrației publice 
locale, pot da dispoziții întreprinderilor numai în limitele competenței lor, stabilite de legislație 
(Legea nr. 45-XII, art.8 (1,2)).

•	 Întreprinderea are dreptul să practice anumite genuri de activitate, determinate de legislație, 
numai după ce a obținut licența de stat pentru genul respectiv de activitate (Legea nr. 845-XII, 
art.10 (2)).

•	 Licența atestă capacitatea și dreptul titularului de a desfășura un anumit gen de activitate în 
condițiile care să asigure calitatea și siguranța mărfurilor și serviciilor. Licența se eliberează pentru 
un singur gen de activitate pe un termen de 5 ani (Legea nr. 332-XIV).

•	 Titular de patentă poate fi orice cetățean, care locuiește permanent în Republica Moldova și are 
dreptul să desfășoare activitate de întreprinzător și corespunde cerințelor de calificare necesare 
unui gen de activitate. 

Principalele categorii de activități ale agropensiunii (cazarea, alimentația turiștilor) nu sunt licențiate, 
dar se înregistrează și se monitorizează de organele de stat (fiscale, statistice, din turism), conform 
cerințelor generale. Activitățile relevante turismului rural care sunt licențiate țin de:
- organizarea activității de turism și prestarea serviciilor turistice;
- exploatarea transportului auto de călători, cu excepția celui urban;
- elaborarea proiectelor și executarea lucrărilor de conservare, de restaurare și de punere în valoare 

a monumentelor istorice.
Totodată, chiar dacă unele activități de turism rural în trecut au fost încurajate prin aplicarea patentei 
de antreprenor (redusă pentru mica cazare și excursii interne, prin „ghilotina”), în prezent aceasta 
este valabilă doar pentru:
- confecționarea articolelor meșteșugărești de artă populară (artizanat) și vânzarea lor, cu excepția 

vânzării la expoziții și licitații.
Încurajarea antreprenoriatului în turism
Conform prevederilor legale, statul sprijină și încurajează libera inițiativă în domeniul activității de 
turism, îndeosebi în atragerea turiștilor străini în Republica Moldova, prin promovarea unui regim 
fiscal favorabil pentru agenții economici din turism. Agenților economici-organizatori ai turismului 
pentru copii, elevi, studenți și alte grupuri sociale li se acordă unele înlesniri fiscale în scopul de a 
eficientiza utilizarea bazei tehnico-materiale pentru odihnă și recreare existente. În scopul atragerii 
investițiilor în sfera turismului, unele terenuri care fac parte din domeniul public sau privat pot fi 
concesionate pe o perioadă de până la 50 de ani, în conformitate cu legea și cu prioritățile stabilite 
prin programele de dezvoltare a turismului.
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Proceduri de creare și înregistrare a agropensiunilor

A. Întreprinzători
Titular de patentă poate fi orice cetățean care locuiește permanent în Republica Moldova, are dreptul 
să desfășoare activitate de întreprinzător și corespunde cerințelor de calificare necesare unui gen de 
activitate. Titularul de patentă poate desfășura activitatea pe întreg teritoriul țării. Desfășurarea activității 
de întreprinzător în baza patentei nu impune înregistrarea de stat a titularului acesteia și primirea 
licenței. Asupra titularului patentei nu se extind cerințele privind prezentarea dărilor de seamă financiare 
și statistice, ținerea evidenței contabile și financiare, efectuarea operațiunilor de casă și decontărilor. 
Patenta se eliberează pe un termen de o lună sau mai mult de Inspectoratul Fiscal Teritorial. În cazul 
în care, conform legislației, pentru desfășurarea unor genuri de activitate este necesară autorizația 
autorității administrației publice locale, la cererea de eliberare a patentei se anexează decizia autorității 
respective. 

B. Întreprinderi
Pe teritoriul Republicii Moldova antreprenori (cetățenii Republicii Moldova, cetățenii străini și apatrizii, 
statul, organele de administrare publică locală) sunt întreprinderile cu sau fără personalitate juridică. 
Ele se înregistrează la Camera Înregistrării de Stat, activează și sunt responsabile în fața creditorilor cu 
patrimoniul său (sau, în cazul persoanelor fizice, și averea personală). Statul și autoritățile publice locale, 
ca antreprenori speciali, pot participa în activitatea altor întreprinderi prin procurarea titlurilor de valoare, 
prin transmiterea în arendă a bunurilor, prin transmiterea dreptului de a exploata resursele naturale 
sau prin concesiunile acordate investitorilor. În Moldova se practică licențierea activității turistice (doar 
pentru agenții de turism și turoperatori). Pentru operațiuni de turism și prestarea serviciilor persoanelor 
aflate în călătorie în mediul rural se pot evidenția următoarele forme de organizare a antreprenoriatului:
Întreprinderea individuală (I.I.)
Este un agent economic independent, constituit de persoana fizică care practică antreprenoriatul în 
numele propriu și din cont propriu și administrează personal afacerile. Are dreptul să încheie în numele 
său acte juridice, să țină contabilitate și să angajeze salariați. Patrimoniul întreprinderii individuale. este 
inseparabil de patrimoniul personal al fondatorului. Această întreprindere, după înregistrarea de stat, 
trebuie  înregistrată la organul fiscal teritorial, unde i se atribuie codul fiscal. Gospodăriile de fermieri 
(formă de antreprenoriat agricol, care poate lărgi activitățile în domeniul turismului, cazării și alimentației 
oaspeților, însoțirii și informării pe trasee turistice etc.) se înregistrează nu la Camera Înregistrării de Stat, 
ci la Primărie.
Societatea cu răspundere limitată (S.R.L.)
Este constituită în baza asocierii a două și mai multe persoane, care pun în comun anumite bunuri pentru 
a desfășura o activitate comercială în vederea împărțirii beneficiilor, și care răspund pentru obligațiile 
sociale în limita aportului lor. S.R.L. are un capital social minim. Conform Legii privind societățile cu 
răspundere limitată, art.21, alin.2, mărimea capitalului social al societății se stabilește de către fondatori 
în statut.
Exemple pentru turismul rural: restaurant cu specific național și local, întreprindere de producere și 
comercializare a suvenirelor și echipamentelor turistice, agenție locală de turism, hotel, motel, camping 
și alte structuri de primire turistică.
Societate pe acțiuni (S.A.)
Societate pe acțiuni (denumită în cele ce urmează societate) este societatea comercială al cărei capital 
social este în întregime divizat în acțiuni și ale cărei obligații sunt garantate cu patrimoniul societății. 
Asociații contribuie la formarea capitalului social prin anumite cote de participare, reprezentate prin 
titluri (acțiuni), pentru a desfășura o activitate comercială în vederea împărțirii beneficiilor, și care 
răspund pentru obligațiile sociale numai în limita acțiunilor lor. Societatea are un capital social prevăzut 
de statut. Asociații (cetățenii localității, organele de administrare locală, agențiile de turism naționale și 
internaționale, întreprinderile din turism și alte persoane interesate) vor contribui prin bani sau natură 
pentru procurarea acțiunilor subscrise. Aceste bunuri din capitalul social rămân fixe pe toată perioada de 
activitate a societății – ca măsură de protecție a creditorului. 

 parteneriatul real dintre autoritățile publice locale și sectorul privat 
(local, național, străin) pentru organizarea zonelor de agrement turistic, societăților de restaurare și 
valorificare a monumentelor istorice ș.a. amintite în cazul S.R.L.
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Procedura generală de înregistrare a persoanei juridice

Procedura de înregistrare a unei afaceri în Republica Moldova este suficient de simplă. De obicei, acest 
lucru se realizează doar în 5 pași consecutivi:
1) înregistrarea afacerii se realizează la Camera Înregistrării de Stat și la oficiile ei teritoriale. În scopul 

simplificării procedurilor de înregistrare, la Camera Înregistrării de Stat a fost creat ghișeul unic, care îi 
permite întreprinzătorului, pe lângă perfectarea documentelor de înregistrare, verificarea denumirii și 
confecționarea ștampilei, să se pună în evidența electronică a Casei Naționale de Asigurări Sociale și a 
Companiei Naționale de Asigurări în Medicină, să obțină codurile statistice și cel fiscal. Procesul de în-
registrare se finalizează cu primirea certificatului de înregistrare, a actelor de constituire și a ștampilei; 

2) punerea în evidența fiscală. Deși Camera Înregistrării de Stat prezintă organului fiscal, o dată la 3 zile, 
informația privind atribuirea numărului de identificare de stat, întreprinzătorul trebuie să se pună per-
sonal în evidența Inspectoratului Fiscal de Stat Teritorial pe a cărui rază întreprinderea își are sediul. 
Numărul de identitate indicat în certificatul de înregistrare reprezintă și codul fiscal al întreprinderii. 
Inspectoratul Fiscal de Stat Teritorial deschide pentru fiecare întreprindere un Dosar personal, care 
conține copiile actelor de constituire și a certificatului înregistrării de stat; datele despre fondatorul, 
conducătorul și contabilul-șef (numele, prenumele, data nașterii, adresa și informația de contact, date-
le documentului ce atestă identitatea), precum și alte acte necesare organului fiscal. În cazul în care își 
schimbă sediul din raza de activitate a Inspectoratului Fiscal de Stat Teritorial unde se află în evidență, 
antreprenorul este obligat să depună cererea de transmitere a dosarului la Inspectoratul Fiscal de Stat 
Teritorial de la noul sediu; 

3) înregistrarea în calitate de plătitor al contribuțiilor de asigurări sociale de stat obligatorii se efectuează 
la oficiul teritorial al Casei Naționale de Asigurări Sociale; 

4) înregistrarea în calitate de plătitor al primelor de asigurare obligatorie de asistență medicală se rea-
lizează la agenția teritorială a Companiei Naționale de Asigurări în Medicină. Numărul de înregistrare 
este IDNO al entității. Pentru introducerea în baza de date a informației referitor la antreprenor, se 
prezintă: fișa contribuabilului completată, formularul 2-03/1 ”Lista de evidență nominală a persoanelor 
asigurate angajate” completat, copia certificatului de înregistrare; copia ordinului privind dispunerea 
persoanei responsabile de asigurare obligatorie de asistență medicală din cadrul întreprinderii.
Modificarea informației referitor la angajați se efectuează cu respectarea termenului de prezentare a 
schimbărilor survenite în listele de evidență a persoanelor asigurate (până la data de 7 a lunii urmă-
toare celei în care au avut loc schimbările). Persoana neangajată, fondator al Întreprinderii Individuale, 
pentru introducere în baza de date prezintă suplimentar copiile poliței de asigurare și extrasului de la 
Camera Înregistrării de Stat;

5) deschiderea contului bancar. Indiferent de forma organizatorico-juridică, toate întreprinderile sunt 
obligate să păstreze mijloacele bănești la bancă, prin deschiderea contului bancar. Întreprinzătorul 
poate deschide mai multe conturi, atât în lei moldovenești, cât și în valută străină, în orice bancă 
din țară. Înainte de alegerea băncii, antreprenorul ar trebui să adune și să analizeze următoarele 
informații: serviciile prestate de bancă, tarifele practicate pentru deservire, rapiditatea transferurilor, 
credibilitatea băncii, reputația băncii în comunitate. Recomandarea generală este ca, numai după 
vizitarea oficiilor mai multor bănci, discutării cu personalul și cu clienții acestora, poate fi luată o 
decizie referitoare la banca aleasă. Pentru deschiderea unui cont curent este necesară prezentarea 
următoarelor documente:
- cererea de deschidere a contului, semnată de conducătorul și de contabilul-șef al întreprinderii;
- fișa cu specimenele de semnături și amprenta ștampilei legalizată notarial (2 exemplare);
- certificatul de atribuire a codului fiscal, emis de Inspectoratul Fiscal de Stat (originalul și copia);
- extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice sau din Registrul de stat al întreprinzătorilor 

individuali (în cazul întreprinderii individuale), eliberat de Camera Înregistrării de Stat (originalul 
sau copia legalizată notarial);

- certificatul de înregistrare a întreprinderii, eliberat de Camera Înregistrării de Stat, sau alte docu-
mente care confirmă înregistrarea de stat conform legislației în vigoare (originalul și copia);

- documentele de constituire (statutul, contractul de constituire etc.) (originalele și copiile); 
- copia actului de identitate al persoanei care prezintă documentele pentru deschiderea contului;
- actul sau copia actului, legalizată notarial, care atestă împuternicirile persoanei de a deschide con-

tul (în cazul deschiderii contului de către persoana împuternicită);
- alte documente la cererea băncii.
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Proceduri specifice în procesul de înregistrare a persoanei juridice 

În funcție de genul de activitate ales de antreprenor, pot fi necesare și alte proceduri în procesul de 
înregistrare:

1) obținerea licenței. Conform legislației Republicii Moldova, circa 50 de genuri de activitate sunt 
realizate numai în baza licenței, inclusiv activitatea de turism (doar pentru agenții și turoperatori, 
nu și pensiuni turistice). Autoritatea publică centrală abilitată cu elaborarea, aplicarea și 
monitorizarea politicii de stat în domeniul licențierii este Camera de Licențiere. Camera de 
Licențiere eliberează licență pentru circa 39 de domenii de activitate, printre care și cea de 
turism (Legea cu privire la licențiere nr. 451 din 30.07.2001, art. 8 alin.29). Celelalte activități sunt 
licențiate de alte autorități publice. Termenul de valabilitate a licenței și mărimea taxei pentru 
obținerea licenței sunt stipulate în Legea respectivă. 

Termenul de valabilitate și taxa pentru licențierea unor genuri de activitate

Genul de activitate Termenul de valabilitate, ani Cuantumul taxei, lei
29. Activitatea de turism 5 3250,00

Pentru obținerea licenței, conducătorul întreprinderii sau persoana împuternicită de acesta depune 
la autoritatea de licențiere declarația de eliberare a licenței, la care anexează copia certificatului 
de înregistrare de stat a întreprinderii și alte documente suplimentare, în conformitate cu 
prevederile actelor legislative ce reglementează activitatea licențiată pentru care se solicită licența. 
În cel mult 5 zile lucrătoare de la data înregistrării declarației, autoritatea competentă adoptă o decizie 
privind eliberarea licenței sau respingerea declarației, comunicând solicitantului decizia adoptată. În 
cazul unui răspuns nefavorabil, întreprinzătorul poate depune o nouă declarație după înlăturarea 
cauzelor care au servit drept temei pentru respingerea declarației precedente. Licența se perfectează 
în termen de 3 zile lucrătoare de la data prezentării documentului ce confirmă achitarea taxei de 
eliberare a licenței;
2) obținerea autorizațiilor. Pentru desfășurarea unor activități, este necesară obținerea unor 

autorizații, așa ca:
3) autorizația de funcționare a unităților comerciale și de prestare a serviciilor sociale, care 

este eliberată de Primărie și legalizează amplasamentul afacerii. Pentru autorizația respectivă, 
întreprinzătorul achită taxa trimestrial, până în ultima zi a lunii imediat următoare după trimestrul 
gestionar. Fiind o taxă locală, mărimea ei este stabilită de administrația publică locală, iar valoarea 
maximă este reglementată în titlul VII al Codului fiscal – Taxele locale;

4) autorizația sanitară de funcționare, care este eliberată de Centrul de Medicină Preventivă și 
confirmă faptul că activitatea desfășurată de deținătorul acesteia corespunde integral prevederilor 
cerințelor sanitaro-epidemiologice în vigoare. Pentru eliberarea autorizației respective, nu se 
percepe taxă, însă se achită plata pentru testele de laborator;

5) autorizația de prevenire și stingere a incendiilor la exploatarea construcțiilor, obiectivelor, care 
este eliberată de Serviciul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale, cu avizul Serviciului pompieri 
referitor la respectarea cerințelor contra incendiilor;

6) autorizația de construire, în cazul construcției/extensiei unor imobile capitale etc.

La fel, întreprinzătorului îi revine sarcina să întreprindă de sine stătător o serie de activități legate de 
organizarea nemijlocită a afacerii:
	alegerea amplasamentului afacerii (încăperile pot fi construite, procurate sau închiriate);
	pregătirea spațiilor, procurarea sau închirierea echipamentului și instalarea acestuia;
	stabilirea relațiilor cu furnizorii;
	recrutarea și selectarea personalului;
	promovarea afacerii.

După parcurgerea acestor etape, întreprinzătorul își poate începe activitatea.
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Bazele impozitării în turismul rural

Fiecare antreprenor care activează în domeniul economiei reale este obligat să achite taxe și impozite 
de stat și locale. Acestea sunt principalele surse de venit în bugetul de stat, asigurând capacitățile 
necesare pentru realizarea unor programe sociale și consolidarea securității cetățenilor săi. 
În cazul activității economice în baza patentei de antreprenor, impunerea fiscală se efectuează sub 
formă de taxă pentru patentă, care include:
- impozitul pe venit;
- taxele pentru resursele naturale;
- taxa pentru unitățile comerciale și/sau unitățile de deservire socială; 
- taxa pentru amenajarea teritoriului. 
Alte impozite, taxe și încasări se plătesc de titularul patentei pe principii generale (conform art.12 
alin.1 și alin.2 din Legea cu privire la patenta de întreprinzător nr. 93 din 15.07.1998 ). Astfel, titularii 
patentei achită în mod obligatoriu contribuția de asigurare socială de stat (în cazul în care nu au alt 
loc de muncă de bază – n.a.). Achitarea contribuției de asigurare socială de stat îi asigură titularului 
patentei dreptul la o pensie minimă și la un ajutor de deces prevăzut în legislație. Durata activității 
desfășurate în baza patentei se include în vechimea în muncă a titularului patentei, cu condiția 
achitării contribuțiilor de asigurare socială de stat. Condițiile de asigurare socială de stat a titularilor 
de patentă se stabilesc prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul respectiv. În ultima 
perioadă se practică următoarea modalitate de achitare: dacă deținătorul de patentă are un loc de 
muncă de bază, atunci la deschiderea patentei și la fiecare prelungire a acesteia se prezintă certificatul 
de la locul de muncă, care confirmă achitarea lunară a contribuției de asigurare socială de stat (n.a.). 
Se scutesc de achitarea contribuției de asigurare socială de stat pensionarii și invalizii de toate gradele 
(art.17 alin.1-5 din Legea cu privire la patenta de întreprinzător).
Potrivit legislației naționale, titularul de patentă desfășoară activitatea de întreprinzător:
- fără înregistrarea de stat;
- în lipsa licenței;
- fără întocmirea dărilor de seamă financiare și statistice;
- în lipsa evidenței contabile și financiare.
Titularul de patentă nu este contribuabil TVA, cu condiția ca veniturile din vânzările sale să nu 
depășească 300000 lei într-o perioadă de 12 luni consecutive (conform art.18 alin.3 din Legea cu 
privire la patenta de întreprinzător).

Odată cu înregistrarea întreprinderii (persoană fizică sau juridică), antreprenorul este obligat:
•	 să adopte unul din sistemele de contabilitate;
•	 să cunoască lista impozitelor și taxelor existente în țară, care se referă la activitatea desfășurată;
•	 să cunoască tipurile dărilor de seamă fiscale, termenele de prezentare a acestora și de achitare a 

impozitelor;
•	 să contribuie în termenele stabilite la plățile în buget. 

În Republica Moldova sunt stabilite 3 forme de ținere a evidenței contabile:
•	 sistemul contabil în partidă simplă – sistem contabil care prevede reflectarea unilaterală a 

faptelor economice, utilizând înregistrarea în partidă simplă conform metodei intrare-ieşire, fără 
prezentarea situațiilor financiare  de către gospodăriile țărănești, întreprinzătorii individuali, 
până la înregistrarea acestora ca contribuabili ai TVA, și persoanele fizice care prestează servicii 
profesionale, conform indicațiilor metodice aprobate de Ministerul Finanțelor; 

•	 sistemul contabil în partidă dublă, cu prezentarea situațiilor financiare simplificate – entitățile 
care corespund următoarelor criterii pentru perioada de gestiune precedentă: 
a) numărul mediu scriptic al salariaților nu depășește 9 persoane; 
b) veniturile din vânzări nu depășesc 3 milioane lei; și 
c) valoarea contabilă totală (de bilanț) a activelor la data raportării nu depășește 3 milioane lei 
(conform art.15 alin.2 din Legea contabilității); 

•	 sistemul contabil în partidă dublă, cu prezentarea situațiilor financiare complete, alte entități 
decât cele menționate în art.15 alin.(1) și alin.(2) din Legea contabilității.
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Proceduri specifice în procesul de înregistrare a persoanei juridice 

Sistemul național de impozite și taxe
Parlamentul Republicii Moldova stabilește anual lista și mărimea impozitelor și taxelor. Consiliile locale întocmesc 
nomenclatorul taxelor și impozitelor locale, mărimea acestora, modalitățile de percepere. Fiecare antreprenor va 
stabili care sunt impozitele obligatorii ce urmează să fie achitate regulat la buget, în condițiile legii. Sistemul de 
impunere reprezintă totalitatea impozitelor, taxelor și altor plăți, concepute în conformitate cu legislația fiscală 
în vigoare, care reprezintă una din sursele veniturilor Bugetului Public Național al Republicii Moldova. Sistemul 
național de impozite și taxe stabilește în Codul fiscal următoarele.
Impozite și taxe de stat: a) impozitul pe venit; b) taxa pe valoarea adăugată; c) accizele; d) impozitul privat; e) taxa 
vamală; f) taxele rutiere.
Impozite și taxe locale: a) impozitul pe bunurile imobiliare; a1) impozitul privat; b) taxele pentru resursele na-
turale; c) taxa pentru amenajarea teritoriului; d) taxa de organizare a licitațiilor și loteriilor pe teritoriul unității 
administrativ-teritoriale; e) taxa de plasare (amplasare) a publicității (reclamei); f) taxa de aplicare a simbolicii 
locale; g) taxa pentru unitățile comerciale și/sau de prestări servicii; h) taxa de piață; i) taxa pentru cazare; j) taxa 
balneară; k) taxa pentru prestarea serviciilor de transport auto de călători pe rutele municipale, orășenești și 
sătești (comunale); l) taxa pentru parcare; m) taxa de la posesorii de câini; p) taxa pentru parcaj; r) taxa pentru 
salubrizare; s) taxa pentru dispozitivele publicitare (conform Codului fiscal, titlul I, art.6).
Impozitul pe venit – prin venit se înțelege orice câștig obținut de un contribuabil, adică de o persoană fizică sau 
persoană juridică. Persoana fizică care obține un venit (câștig) din salariu și din alte surse este obligată să achite 
statului o parte din aceste venituri sub formă de impozit pe venit. Plățile pe care le obține persoana fizică pe par-
cursul unui an în folosul său formează venitul impozabil, adică suma de la care se calculează impozitul pe venit. 
În Republica Moldova persoanele juridice se împart în două categorii : rezidente şi nerezidente. Venitul impozabil 
pentru persoanele juridice rezidente îl constituie venitul brut obținut din toate sursele de venit din Republica 
Moldova și din orice sursă de venit de peste hotare. Venitul impozabil pentru nerezidenți îl constituie venitul brut 
obținut din orice sursă doar pe teritoriul Republicii Moldova. Impozitul pe venit este unul din impozitele de bază 
pe care sunt obligați să-l achite atât cetățenii, cât și agenții economici. Ratele de mai jos sunt aplicabile conform 
fiecărei categorii de contribuabili în parte: 

Contribuabil Rata impozitului pe venit
Întreprinzători individuali 7% și 18 %
Gospodării țărănești 7%
Persoane juridice 12%

Cheltuieli deductibile: ca regulă generală, cheltuielile suportate de o companie sunt deductibile în scopul impo-
zitării venitului, pe motiv că aceste cheltuieli (i) sunt considerate ca ordinare și necesare; (ii) decurg din venituri 
impozabile și (iii) sunt justificate cu acte corespunzătoare. 
Taxa pe valoarea adăugată (TVA). Cota standard de TVA, în general, se aplică livrărilor locale de bunuri și servicii, 
precum și  bunurilor supuse importului și serviciilor care fac obiectul mecanismului de taxare inversă. Taxarea 
inversă se referă la serviciile prestate de un furnizor nerezident unei companii din Moldova (ex. consultanță, fur-
nizare de informații etc.), care nu intră sub orice scutire de TVA. Această taxare inversă de TVA este datorată de 
compania moldovenească și achitată la bugetul Republicii Moldova la data achitării externe. O întreprindere este 
obligată să se înregistreze în calitate de plătitor TVA în cazul în care rulajul total în ultimele 12 luni consecutive a 
atins pragul de 600.000 lei. Opțional, înregistrarea ca plătitor de TVA poate fi înregistrată fără un plafon minim în 
cazul în care sunt respectate toate condițiile impuse de legislația fiscală. Cota standard de TVA este de 20%, pentru 
anumite tipuri de bunuri (ex. pâine, produse de panificație, lapte, gaz, zahar etc.) este de 8% și pentru anumite 
bunuri și servicii (ex. exporturile de bunuri/ prestarea serviciilor), transportul internațional, livrările spre și dinspre 
teritoriul Zonelor Economice Libere, importul și/sau livrările de bunuri și servicii destinate proiectelor de asistență 
tehnică în condiții specifice cota TVA este de 0%. 
Impozitarea persoanelor fizice rezidente. Conform legislației, fiecare angajator este obligat să calculeze și să reți-
nă lunar diverse taxe referitoare la propriii angajați ținând cont de scutirile solicitate de angajat, contribuțiile sau 
primele calculate conform modului stabilit de Inspectoratul Fiscal Principal de Stat, Casa Națională de Asigurări în 
Medicină și Casa Națională de Asigurări Sociale. Impozitul achitat de angajator și, respectiv, angajat sunt bazate pe 
salariul brut și se împart, după cum urmează (la nivelul prevederilor legislative în anul 2015): 

Tip impozit Rata impozitului
Impozitul pe venit până la 29640 lei 7%
Impozitul pe venit după 29640 lei 18%
Fondul de asigurări sociale achitate de angajat 6%
Fondul de asigurări sociale achitate de angajator 23%
Contribuții de asigurări medicale achitate atât de angajat, cât și de angajator 4,5% din 1 ianuarie 2015

Persoanele fizice care nu desfășoară activitate de întreprinzător au dreptul la restituirea impozitului pe venit achi-
tat în plus. Impozitarea persoanelor fizice nerezidente în principiu coincide cu procedura de impozitare a persoa-
nelor fizice rezidente.
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Impozitarea pensiunii turistice rurale

Pensiunea rurală, în calitate de agent economic, este obligată să contribuie la formarea bugetelor de stat 
și locale. Cadrul general de aplicare a impozitelor de stat este valabil pe tot teritoriul Republicii Moldova 
și pentru fiecare antreprenor. În cazul taxelor locale, fiecare Consiliu local stabilește, în condițiile legii, 
mărimea taxelor la care este supusă pensiunea turistică. De exemplu, din totalul de taxe și impozite locale, 
în Chișinău sunt aplicate doar 11, iar în unele localități rurale – 7-8. Taxa hotelieră și cea balneară sunt 
aplicate doar în localitățile cu tradiții în hotelărie sau declarate stațiuni balneare. Astfel, o pensiune turistică 
rurală beneficiază, cel puțin în perioada de lansare pe piață, de un regim fiscal favorabil (facilitățile generale 
oferite întreprinderilor micului business, nu va plăti o serie de taxe locale: hotelieră, balneară, amplasarea 
publicității ș.a.).
Impozite și taxe valabile pentru o pensiune turistică rurală

Denumire Bază de calcul Scutiri Perioada de achitare/raportare
a) de stat 

1. Impozit pe venit

•	 la persoanele fizice – (7%, 18%) din 
venitul brut, cu excepția deducerilor și 
scutirilor;

•	 la persoanele juridice – (12%) din venitul 
brut, cu excepția deducerilor

Deduceri = cheltuieli ordinare și 
necesare, suportate exclusiv în cadrul 
activității de antreprenor.
Scutiri (personale, preferențiale, pen-
tru soție și persoane întreținute)

Lunar, până la data de 25 a lunii 
următoare lunii de gestiune

2. Taxa pe valoarea 
adăugată

•	 achită întreprinderile care au o sumă a 
circulației impozabile mai mare de 600 
mii lei 12 luni consecutiv;

•	 20% din valoarea impozabilă a mărfurilor 
și serviciilor

Cota 0% este aplicată la serviciile 
pentru export

Lunar, până la data de 25 a lunii 
următoare lunii de gestiune

b) locale

1. Impozit pe bunuri 
imobiliare

•	 0,1%-1,5% din jumătatea valorii bunu-
rilor imobiliare impozabile (terenuri, 
construcții).

Întreprinderile producătoare de ma-
terie primă agricolă. Celelalte – 15% 
la achitarea integrală până la 25 iunie

2. Taxa pentru amena-
jarea teritoriului

•	 persoanele juridice = maxim 4 salarii 
minime + 10% din volumul fondului 
anual de salarizare;

•	 persoanele fizice = maxim 2 salarii mi-
nime + 10% din volumul fondului anual 
de salarizare

Prin decizia Consiliului local

Lunar, până la data de 25 a lunii 
următoare lunii de gestiune/se rapor-
tează trimestrial, până la data de 25 
a lunii următoare după încheierea 
trimestrului

3. Taxa pentru 
amplasarea unității 
comerciale

•	 300 salarii minime achitate anterior 
obținerii Permisului pentru amplasarea 
unității comerciale

Prin decizia Consiliului local

Lunar, până la data de 25 a lunii 
următoare lunii de gestiune/se ra-
portează trimestrial, până la data de 
25 a lunii următoare după încheierea 
trimestrului

4. Taxa hotelieră •	 se calculează la numărul de cazări 
efectuate

Taxa hotelieră este aplicată doar 
în orașe

Lunar, până la data de 25 a lunii 
următoare lunii de gestiune/se ra-
portează trimestrial, până la data de 
25 a lunii următoare după încheierea 
trimestrului

5. Taxa balneară •	 este o taxă unică Se achită doar în stațiunile balneare

Lunar, până la data de 25 a lunii 
următoare lunii de gestiune/se ra-
portează trimestrial, până la data de 
25 a lunii următoare după încheierea 
trimestrului

c) asigurări sociale 
de stat

•	 Angajatorii – 23% din fondul de remu-
nerare;

•	 Salariații – 6% din salariu;
•	 Întreprinderile individuale – 6372 de lei 

anual pentru asigurarea individuală;
•	 titularii de patentă – 6372 de lei anual 

pentru asigurarea individuală (conform 
Legii bugetului asigurărilor sociale de 
stat pe anul 2015)

Lunar, până la data de 25 a lunii 
următoare lunii de gestiune/se rapor-
tează lunar, până la data de 25 a lunii 
următoare lunii de gestiune; 
Lunar, câte 1/12 din suma anuală (531 
lei/luna), până la data de 25 a lunii 
următoare

d) asigurări medicale 
de stat

•	 Angajatorii – 4,5% din fondul de remu-
nerare;

•	 Salariații – 4,5% din salariu

Lunar, până la data de 25 a lunii 
următoare lunii de gestiune/se ra-
portează trimestrial, până la data de 
25 a lunii următoare după încheierea 
trimestrului

Conform Anexei nr.2 la Legea cu privire la mărimea, modul și termenele de achitare a primelor de asigurare 
obligatorie de asistență medicală, persoanele fizice neangajate, cu domiciliul în Republica Moldova, care 
se includ în una din următoarele categorii: fondatorii de întreprinderi individuale, titularii de patentă de 
întreprinzător, se asigură în mod individual, cu excepția pensionarilor sau persoanelor cu dizabilități severe, 
accentuate sau medii. Conform Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pe anul 2015, mă-
rimea primei de asigurare obligatorie de asistență medicală pentru persoanele fizice neangajate constituie 
4 860 lei [4 500,0 lei (salariul nominal mediu lunar) x 12 (luni) x 9,0 %)]. 
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6. Înregistrarea, raportarea și impozitarea în turismul rural 

Raportarea activităților aferente agropensiunilor

Activitatea de antreprenoriat este una multilaterală, iar o latură a acestei activități complexe este procesul 
de raportare. Raportarea permite colectarea și prelucrarea principalelor date despre activitatea antrepre-
norilă a fiecărui agent economic din țară. 
Principalele instituții de stat la care sunt prezentate (agențiile teritoriale) diferite rapoarte tipizate sunt: 
•	 Inspectoratul Fiscal de Stat; 
•	 Casa Națională de Asigurări Sociale; 
•	 Biroul Național de Statistică.
În funcție de cerințele specifice ale acestora, sunt mai multe modalități de raportare: 
•	 raportare lunară; 
•	 raportare trimestrială; și 
•	 raportare anuală.
În caz dacă proprietarii pensiunii desfășoară activitate de cazare, au angajați și achită lunar salarii, ei sunt 
obligați să prezinte lunar (până pe data de 25 a lunii următoare) la:
– Inspectoratul Fiscal de Stat: 

•	 formularul IRV14 „Darea de seamă privind suma venitului achitat și impozitului pe venit reținut din 
acesta”; 

– Casa Națională de Asigurări Sociale: 
•	 formularele BASS „Declarație privind calcularea și utilizarea contribuțiilor de asigurări sociale de 

stat obligatorii”; 
•	 REV-5 în versiune electronică.

Rapoartele trimestriale (prezentate până la data de 25 a lunii următoare a trimestrului încheiat) sunt re-
partizate în felul următor:
– Inspectoratul Fiscal de Stat: 

•	 formularul MED08 „Raport privind calcularea primelor de asigurări sociale obligatorii de asistență 
medicală”; 

•	 formularul TL13 „Darea de seamă pe taxele locale”;
– Biroul Național de Statistică: 

•	 formularul nr.1-B-SC „Cazarea turiștilor în structurile de primire turistică colective cu funcțiuni de 
cazare” (se prezintă până la data de 20 a lunii următoare perioadei de raportare). Raportarea aces-
tor date se referă la structurile de cazare mai mari de 10 locuri.

La sfârșitul fiecărui an de gestiune sunt prezentate rapoarte anuale care totalizează, de fapt, rezultatele 
prezentate pe parcursul perioadei:
– Inspectoratul Fiscal de Stat: 

•	 formularul IALS14 „Notă de informare privind salariul și alte plăți efectuate de către patron în folo-
sul angajaților”, precum și plățile achitate rezidenților din alte surse de venit decât salariul și impo-
zitul pe venit reținut din aceste plăți (până la 25 ianuarie a anului următor anului de raportare); 

•	 formularul VEN14 (până la 25 martie a anului următor anului de raportare);
– Biroul Național de Statistică: 

•	 formularul nr. 1-A-SC „Capacitatea structurilor de primire turistică colective cu funcțiuni de cazare” 
(se prezintă până la data de 20 ianuarie a anului următor anului de raportare), raportarea acestor 
date se referă la structurile de cazare mai mari de 10 locuri; 

•	 raportul financiar (bilanțul) pentru anul precedent de gestiune (până la 31 martie a anului următor 
anului de raportare).

Trebuie să menționăm necesitatea ținerii unei evidențe interne și raportării interne a utilizării fondului de ca-
zare a agropensiunii. Mai jos este inserat modelul unei asemenea fișe, care la fel ajută la programarea lunară.
Raport lunar al vânzărilor ofertei de bază a unei agropensiuni 

Serviciu Total, 
lună

Ocupare/consum pe parcursul lunii
1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3

Camera 1
Camera 2
Camera 3
Mic dejun
Dejun
Cină
Alte
Total
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7. Cooperarea cu autoritățile de stat și locale, asociațiile profesionale ale entităților de afaceri (asociații, grupuri etc.)
                                                           pentru abordarea problemelor sociale comune, precum și promovarea produsului turistic

Capitolul 7. 
Cooperarea cu autoritățile de stat și locale, asociațiile profesionale ale 
entităților de afaceri (asociații, grupuri etc.) pentru abordarea problemelor 
sociale comune, precum și promovarea produsului turistic

Subordonarea afacerilor de turism rural la nivel de stat și local 

Afacerile turismului rural se supun legilor generale ale antreprenoriatului. Sectorul turistic este ges-
tionat de o Autoritate Națională de Turism (Agenția Turismului) și se subordonează direct Guvernului 
Republicii Moldova.
Totodată, autoritățile publice locale (APL) au un rol deosebit de mare în dezvoltarea turismului: sunt 
reprezentativi comunității locale, pot avea inițiative ce-i pot mobiliza prin puterea exemplului pe lo-
calnici, pot crea și promova bune practici. De cele mai dese ori, anume antreprenorii din turism sunt 
interesați în colaborarea cu APL, care trebuie să le asigure o serie de facilități la destinație, pe care, de 
unii singuri, nu le pot rezolva: infrastructura, aspectul terenurilor publice, servicii publice și sociale.

Rolul APL în dezvoltarea destinației turistice

Roluri strategice
– Stabilirea misiunii și viziunii 

pentru dezvoltarea turismului;
– Formularea unei strategii și a 

unui plan de lucru; 
– Identificarea nevoilor de 

promovare; 
– Stabilirea obiectivelor de 

dezvoltare;
– Definirea metodelor și a 

resurselor;
– Luarea deciziilor și stabilirea 

sarcinilor 

Roluri manageriale
– Comunicarea cu toți factorii 

implicați în dezvoltarea 
turismului;

– Planificarea, organizarea, 
coordonarea activității;

– Inițierea proiectelor;
– Medierea conflictelor;
– Transpunerea deciziilor în 

practică

Roluri informaționale
– Culege și sintetizează informații 

legate de sectorul turistic;
– Furnizează informații în 

interiorul și exteriorul 
destinației;

– Comunică cu autoritățile 
naționale de resort;

– Stabilește în cooperare cu 
mediul privat mesajul de 
promovare a destinației 
turistice

Însă, de multe ori, antreprenorii trebuie să promoveze inițiative și să facă presiuni asupra APL, pentru 
ca acestea să înțeleagă importanța dezvoltării localităților în calitate de destinații turistice. În acest sens, 
cooperarea cu alți parteneri strategici este deseori determinantă pentru dezvoltarea agroturismului.

Actorii importanți în organizarea programelor de turism rural și agroturism

Nivel național
Agenția Turismului 
Ministerul Culturii
Ministerul Mediului

Asociații naționale în 
domeniul turismului rural Asociații naționale  ale 

artiștilor, meșterilor populari

Nivel regional și 
raional

Centre de dezvoltare 
regională

Direcții ale parcurilor și 
rezervațiilor naturale

Direcții de cultură și turism pe 
lângă consiliile raionale

Nivel local Primării locale Centre de informare turistică,
asociații locale de turism

Turoperatori și prestatori de 
servicii (cazare, alimentație, 
ghizi etc.)
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Colaborarea Autorității Naționale de Turism cu APL privind dezvoltarea agroturismului 

În Republica Moldova, structurile guvernamentale cooperează cu APL pentru atingerea unor rezultate 
sectoriale. În acest sens, autoritatea națională de turism cooperează cu APL în vederea creării și dezvoltă-
rii serviciilor de specialitate teritoriale, protecției și amenajării atracțiilor, promovării imaginii destinațiilor 
turistice, precum și creșterii capacităților umane pentru turism. Mai jos sunt prezentate aspectele cele 
mai importante ale acestei cooperări:

Autoritatea Națională de Turism şi APL pot crea servicii de specialitate, pentru următoarele acțiuni:
•	 inventarierea principalelor resurse turistice;
•	 participarea la omologarea traseelor turistice;
•	 elaborarea și promovarea propunerilor de dezvoltare a turismului;
•	 crearea de condiții favorabile pentru activitatea agenților economici din teritoriu;
•	 avizarea cererilor agenților economici privind eliberarea licenței de turism;
•	 înființează și gestionează fondurile extrabugetare pentru turism;
•	 contribuie la protecția și conservarea resurselor turistice prin respectarea normelor de punere în 

valoare;
•	 contribuie la ameliorarea și protecția mediului înconjurător;
•	 antrenează populația în industria turismului, creând noi locuri de muncă;
•	 contribuie la dezvoltarea în teritoriu a diferitor forme de turism. 

La fel, de competențele APL (consiliile raionale, municipale, orășenești și comunale) țin: 
•	 întocmirea Registrului monumentelor de importanță locală; 
•	 întocmirea programelor privind ocrotirea, conservarea și restaurarea monumentelor de importanță 

locală; 
•	 finanțarea acestor programe și acordarea de subvenții nerambursabile de la bugetele locale; 
•	 controlul asupra măsurilor de protecție a monumentelor (soluționarea problemelor ce țin de măsu-

rile respective revine Guvernului, consiliilor raionale și primăriilor); 
•	 acordarea de sprijin organelor silvice de stat la amenajarea sectoarelor silvice în locurile de agre-

ment; organizarea, în comun cu organele silvice de stat, a îndeplinirii programelor privind folosirea, 
regenerarea, paza și protecția pădurilor; 

•	 organele comunei (satului): asigură păstrarea unui mediu înconjurător și folosirea rațională a resurse-
lor naturale; organizează refacerea landșafturilor și reconstrucția zonelor afectate sub aspect peisa-
gistic și al echilibrului ecologic; sădirea și întreținerea perdelelor forestiere de protecție, aliamentelor 
de arbori și arbuști, spațiilor verzi, parcurilor și grădinilor vii; acordă priorități întreprinderilor ce des-
fășoară activități economice nonpoluante; 

•	 APL iau măsuri de pază și protecție, de refacere și reconstrucție ecologică în limitele obiectelor (mo-
numente ale naturii, rezervații naturale, rezervații peisagiste, rezervații de resurse, arii cu manage-
ment multifuncțional, monumente de arhitectură peisajeră); 

• APL pot transmite monumentele de care dispun în posesiune, folosință ori pentru păstrare tempora-
ră instituțiilor și organizațiilor de stat sau obștești (acordând prioritate muzeelor, arhivelor, biblioteci-
lor și altor instituții specializate), precum și persoanelor particulare; 

• monumentele ce sunt în proprietate privată pot fi vândute, donate sau înstrăinate cu notificarea 
obligatorie a organelor de stat pentru ocrotirea monumentelor; 

• fundațiile obștești, în scopul propagării monumentelor și facilitării finanțării lucrărilor de protejare a 
monumentelor, pot crea întreprinderi și ateliere de conservare, restaurare și reparație a monumen-
telor, organiza rute turistice, expoziții, deschide magazine, edita tipărituri; 

• cetățenii, în condițiile legii, au acces liber pe teritoriul fondului forestier. Folosirea pădurilor de către 
cetățeni are loc în scopuri de recreare, pentru recoltarea gratuită a fructelor și pomușoarelor sălba-
tice. Modul și condițiile de folosire a pădurilor în scopurile menționate sunt stabilite de autoritățile 
administrației publice locale și de organele silvice de stat. 

Se consideră contravenții, dacă nu constituie potrivit legii infracțiuni, următoarele fapte: (i) intrarea per-
soanelor neautorizate, cu sau fără autovehicule, (ii) camparea în zone interzise, (iii) organizarea și des-
fășurarea neautorizată de activități economice, de turism și agrement; (iv) fotografierea sau filmarea în 
scopuri comerciale fără achitarea de taxe. 
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Actorii non-statali și susținerea lor în procesul dezvoltării întreprinderilor de turism rural 

Turismul rural de regulă implică o serie de instituții ne-statale de susținere și promovare, care unesc membri 
reprezentativi și activează din cont propriu, lansând și susținând proiecte în diverse destinații agroturistice.

În Moldova acest lucru este valabil din 2000, datorită lansării mai multor inițiative bune:
•	 asocierea proprietarilor de pensiuni (ex.: Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural în 

Moldova);
•	 promovarea unor proiecte în destinații agroturistice (ex. Asociația de Dezvoltare a Turismului în Moldova);
•	 asocierea consultanților din agricultură și extensia rurală (ex.: ACSA, FNFM, AgroInform);
•	 asocieri private pentru promovarea ofertelor pensiunilor (ex.: Hai la Țară) etc.

Aceste asocieri promovează propriile proiecte, obținând finanțări externe și implicând un număr mare 
de actori ai turismului rural local. Deși modest, ele contribuie la consolidarea ofertei turistice rurale a 
destinațiilor din Republica Moldova.

În acest sens, este utilă experiența Poloniei privind dezvoltarea diverselor forme de asociere relevante 
turismului rural.

Asociațiile agroturistice în Polonia sunt asociații benevole, permanente, cu autoguvernare, care funcționează  
în scopuri non-profit, activitatea lor fiind bazată pe aportul public al membrilor săi.
Organizația Turistică Poloneză (OTP) activează în baza Legii din 25.06.1999 cu privire la Organizația Turistică 
Poloneză. OTP este una din cele peste 100 de organizații naționale turistice din lume. Desfășoară activități 
diverse pentru a promova și a dezvolta turismul polonez în țară și peste hotare.

Centrele de Informare Turistică (CIT) poloneze îndeplinesc funcția punctelor naționale de informare turis-
tică, sunt organizatoare a mai multor festivități, expoziții și standuri expoziționale la cele mai mari târguri 
turistice.

Sarcinile principale ale CIT sunt:
• organizarea standurilor naționale și participarea la târguri și expoziții turistice;
• organizarea evenimentelor și conferințelor promoționale;
• desfășurarea campaniilor promoționale în mass-media;
• organizarea vizitelor de studiu în Polonia pentru reprezentanții din mass-media și domeniul turistic;
• organizarea seminarelor și atelierelor pentru reprezentanții domeniului turistic și de transport;
• colectarea, editarea, distribuirea materialelor promoționale și informaționale despre Polonia;
• îndeplinirea cercetărilor de marketing;
• oferirea informațiilor turistice.

Organizațiile europene care susțin dezvoltarea agroturismului
Federația Europeană a Agroturismului şi Turismului Rural (EUROGITES) a fost fondată în 1990 și include 
organizațiile agroturistice din peste 20 de țări (inclusiv Federația Poloneză a Turismului Rural - Gospodăriile 
Ospitaliere).

Scopul funcționării EUROGITES este: 
•	 menținerea tradițiilor și stilului de viață rural; 
•	 colaborarea în crearea ofertei turistice comune, inclusiv prin dezvoltarea Programului Rețeaua de Tu-

rism Rural European.

Programul ajută în crearea rețelelor naționale de gospodării agroturistice prin:
•	 schimbul de cunoștințe pe tematica pieței turistice;
•	 promovarea serviciilor agroturistice în țările respective.

Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic şi Cultural din România (ANTREC) este membru al Federației 
Europene a Agroturismului şi Turismului Rural (EUROGITES). A fost fondată în 1994 și are 32 de filiale 
județene și peste 2.500 de membri activi, voluntari și simpatizanți.
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Clustere și mecanisme de creare a acestora, principiile de viață și de vitalitate

Termenul cluster provine de la cuvântul englez cluster, care înseamnă asociație; ciorchine. Acest ter-
men a apărut în economiile industrializate, caracterizând grupuri de întreprinderi de cooperare, care 
sunt specializate, dar activitatea lor este bazată pe colaborare, având legătură cu baza de cercetare 
științifică și administrația locală. Esența funcționării clusterului este concentrarea geografică a firme-
lor, instituțiilor şi organizațiilor concurente şi cooperarea între ele. De aceea, agroturismul este, de 
obicei, un element important al clusterelor regionale sau turistice, mai ales acolo unde predomină 
terenurile rurale. Clusterele au ca sarcină integrarea subiecților din sectoarele conexe ce activează pe 
un anumit teritoriu. 

Turistul modern devine un client foarte exigent, fapt de care vor fi convinși nu numai prestatorii de 
servicii, dar și autoritățile locale, pentru care turismul este principala sursă de venituri. În același 
timp, există o specializare semnificativă în formele de turism și tipurile de turiști. Fiecare dintre nu-
meroasele forme de turism atrage diferite tipuri de clienți, caracterizați prin diferite gusturi și nevoi. 
Satisfacerea diverselor așteptări și necesități solicită de la organizatorul de turism de a reconcilia 
două caracteristici opuse: specializare și universalitate. Acest lucru necesită dezicerea de la eforturi 
individuale în favoarea colaborării strânse cu celelalte entități, de multe ori concurente. Cea mai bună 
platformă pentru o astfel de cooperare sunt clusterele. Beneficiile cooperării în cadrul unui cluster 
sunt utilizate în activitatea turistică. 

Clusterele creează condiții favorabile, în special pentru actorii mici, al căror potențial de dezvoltare 
este limitat. De obicei, ele folosesc o bază comună de cunoștințe și competențe, depun eforturi co-
mune pentru dezvoltarea lor, își împărtășesc reciproc serviciile neutilizate, la fel, în mod implicit sau 
evident, își verifică reciproc calitatea serviciilor și a produselor. În turism, punctul de plecare pentru 
începerea cooperării mai multor unități, în scopul ridicării potențialului lor și utilizării efectului de 
sinergie, este prezența unui nivel ridicat de atractivitate turistică a zonei. Atractivitatea turistică a 
regiunii oferă potențialul de a crea un grup interesat de antreprenori, dar pentru funcționare și dez-
voltare sunt necesare: o infrastructură, o rețea de prestatori de servicii, un mediu de afaceri adecvat 
și instituții publice aprobative, care se vor implica în activitățile clusterului, participând la suportarea 
costurilor, dar și la distribuția beneficiilor lor.

Specificul produsului turistic care, în afară de atractivitate, implică și marca locului, serviciile de caza-
re sau accesul la ghizi calificați, face mai ușoară acționarea antreprenorilor în grup. Rezultatul unor 
astfel de activități comune poate mai întâi de toate să fie oferirea oaspeților unei oferte turistice mai 
complete a destinației agroturistice. Pe umerii clusterului, de obicei, stau diferiți furnizori de servicii 
turistice, datorită cărora este posibilă satisfacerea mai multor necesități ale vizitatorilor, reducerea 
costurilor aferente activităților de marketing, ale serviciilor juridice etc. În mod similar, și obținerea 
fondurilor externe și resurselor financiare devine mult mai ușoară, atunci când un număr mult mai 
mare de subiecți este interesat și se implică prin contribuția proprie. Clusterele pentru industria tu-
rismului poate fi, prin urmare, un impuls de dezvoltare locală importantă. Trebuie de menționat că 
tot mai multe inițiative de genul dat apar nu numai în lume, dar și în Polonia, România sau Moldova.

În Republica Moldova, sistemul de asociere în clustere abia urmează a fi implementat. Totodată, 
există un astfel de concept organizatoric, dar sub o altă formă, mai ales că 80% din economia moldo-
venească se bazează pe activitatea întreprinderilor mici și mijlocii (IMM). Conceptul privind dezvol-
tarea clusterelor este un fundament de dezvoltare a economiei naționale, conform căruia statul nu 
poate crea clustere, însă poate și trebuie să susțină dezvoltarea lor. Chiar dacă piața autohtonă are 
dimensiuni reduse, specialiștii consideră că formarea clusterelor economice este posibilă și, mai ales, 
necesară pentru consolidarea IMM. În plus, Republica Moldova este situată la intersecția principale-
lor artere de transport care leagă cele mai mari piețe, fapt ce poate deveni atrăgător, în primul rând, 
pentru investitorii din UE, Ucraina și CSI, reprezentând un mare avantaj pentru agenții economici din 
țară din perspectiva implicării acestora în clusterele internaționale. Întreprinderile asociate în cluste-
re au dreptul să coopereze în orice domenii de activitate reciproc avantajoasă, în cadrul cărora, prin 
politicile economice respective, se stimulează promovarea mărfurilor pe piețele externe, care implică 
transferul tehnologic și inovațiile, inclusiv tehnologiile și echipamentele avansate. Miza pentru orice 
economie este clusterul transfrontalier, deoarece deschide accesul către noi piețe de desfacere.
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7. Cooperarea cu autoritățile de stat și locale, asociațiile profesionale ale entităților de afaceri (asociații, grupuri etc.)
                                                           pentru abordarea problemelor sociale comune, precum și promovarea produsului turistic

Exemple de formare și funcționare a clusterelor agroturistice în Polonia (modele demne 
de urmat pentru Republica Moldova)

Tradiția creării rețelelor de cooperare în turism este mult mai veche în Polonia, în care, printre 
predecesorii săi, pot fi enumerate asociațiile agroturistice, asociațiile de hotelieri și restauratori, 
organizațiile turistice locale, grupurile locale de acțiune, precum și Asociația Municipiilor Turistice. 
Aceste organizații au colaborat inițial la promovarea reciprocă a ofertelor, însă pe parcurs s-au orien-
tat la promovarea regiunilor și identificarea nevoilor de grup autorităților centrale și locale. În măsura 
în care apăreau oportunități și disponibilitatea diferitor sectoare de a colabora, aceste organizații 
au devenit un instrument pentru pregătirea planurilor de dezvoltare locală, în care un rol major, de 
multe ori chiar primar, a fost cel al turismului. În cele din urmă, grupurile de acțiune locală au devenit 
un instrument de distribuție a resurselor bugetare și extrabugetare (UE) pentru dezvoltarea locală.

Primul cluster turistic din Polonia a fost cel cu denumirea Beskidzka 5, în componența căruia au intrat, 
în anul 2005, cinci comune din raionul Ceșân. În 2009 în domeniul turismului în Polonia deja activau 
câteva clustere, de exemplu: Kultura Lubelszczyzny, Soarele Regiunii (Słońce Regionu), Cristalul Euro-
pei, la momentul actual în Polonia fiind înregistrate 25 de clustere, în care turismul rural reprezintă o 
componentă de bază (vezi Anexele 5.1-5.6). 

Exemple de clustere din Polonia

Denumirea clusterului Caracteristica clusterului
Clusterul Turismul de 
Dezvoltare Regională

Soarele Regiunii (woj. święto-
krzyskie)

A fost creat la inițiativa Institutului de Dezvoltare Regională; scopul activității 
este implementarea tehnologiilor moderne în sectorul turistic, acordarea 
suportului în informatizarea întreprinderilor turistice; structură informală

Clusterul Turistic de Nord-Est

Cristalul Europei

Cooperarea organizațiilor din domeniul de producere a alimentelor sănătoase;

coordonatorul clusterului: Parcul Științifico-Tehnologic Polonia-Est (Suwałki)
Clusterul Opolski (raioanele 
Kluczborski și Oleski)

Creat la inițiativa raionului Oleski pentru cooperarea întreprinderilor turistice: 
Universitatea din Opole, Organizația Turistică Locală, autoritățile locale – în 
total cuprinde 53 de subiecți, care și-au exprimat interesul comun

Clusterul Transfrontalier 
Turistic din Bieszczady 
(raioanele Bieszczadzki, 
Somborski, Turczyński)

A reunit 50 de subiecți, în special gospodării agroturistice în scopul cultivării 
unor produse de marcă turistică; dezvoltarea turismului instructiv-cognitiv; 
deservirea turistică complexă; 

broker – Clusterul Transfrontalier Turistic din Bieszczady
Clusterul Satul Olăritului 
(Nidzica și împrejurimile)

Scopul este prezentarea meșteșugurilor vechi prin cooperarea Fundației de 
Dezvoltare din Nidzica, Biroului Muncii, autorităților locale, Asociației de 
Dezvoltare Locală și organizațiilor de promovare a artizanatului, de comun cu  
organizațiile turistice

Clusterul Parteneriatul – Odra

(frontier - Szczecin)

Cooperarea subiecților din Polonia și Germania în domeniul dezvoltării 
turismului transfrontalier

Clusterul Turistic Urban 
(Krakow)

Format la inițiativa autorităților locale. Are ca scop cooperarea subiecților din 
hotelărie, gastronomie, cultură, autoritățile locale și instituțiile din învățământ

Clusterul Via Sudetica 
(împrejurimile localității 
Bolesławiec)

Cooperarea a 30 de subiecți: hoteluri, restaurante, agenții de turism; broker – 
Asociația ”Ceramică și Turism”; scopul este provocarea cunoașterii traseului.

Sursă: Prelucrare proprie în baza [Staszewska, 2009, s.100-102].
Mai multe informații pot fi obținute de pe site-urile:
•	 Agenția Poloneză de Dezvoltare a Turismului: www.part.com.pl
•	 Organizația Turistică Poloneză: www.pot.gov.pl
•	 Institutul Turismului: www.intur.com.pl
•	 Departamentul Turismului din Polonia: www.pit.org.pl 
•	 Asociația Hotelurilor din Polonia: www.pzh.org.pl
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8. Publicitatea și utilizarea tehnologiilor informaționale în agroturism

Capitolul 8. 
Publicitatea și utilizarea tehnologiilor informaționale în agroturism

Publicitatea în turismul contemporan

Turismul contemporan este o industrie foarte competitivă (deține locul de frunte în exportul internațional 
de servicii), care, deoportivă cu serviciile de cazare, transport și alimentație a călătorilor, mai inclu-
de comerțul cu bunuri, echipamente și suvenire către turiști, servicii de asistență (medicală, asigurări, 
informațională) sau publicitatea specifică. Astfel că, la începutul sec. XIX, fenomenul turistic s-a trans-
format într-o afacere globală de comercializare a ospitalității oriunde ajunge un vizitator. Or, publicitatea 
diferitor destinații, forme de turism, vacanțe ne însoțește oricând și oriunde, fiind împachetate incitant în 
sloganuri, imagini și mesaje promoționale greu de stăvilit. În acest sens, trăsăturile esențiale ale promovă-
rii în turismul contemporan sunt:
• caracterul direct, imediat și concret al mesajului; 
• caracterul efemer (sau comercializarea unui vis); 
• legătura sa cu un produs definit cunoscut (ex: vacanță într-o destinație); 
• caracterul excepțional și neobișnuit al ofertei; 
• prezența în ofertă a unui avantaj, adaos, supliment; 
• promovarea mixului de marketing în ansamblu. 
Componentele mixului promoțional sunt:
• publicitatea; 
• promovarea vânzărilor; 
• relațiile publice; 
• marca; 
• manifestările promoționale; 
• forța de vânzare; 
• publicitatea directă. 
Totodată, promovarea în turism are funcții speciale, cum ar fi:
• furnizarea de informații atât cumpărătorului, cât și vânzătorului; 
• stimularea cererii directe și imediate; 
• diferențierea produselor, mai ales a mărcilor; 
• formarea unei imagini pozitive ofertei (vacanță, destinație, pensiune etc.); 
• justificarea prețurilor aferente bunurilor și serviciilor; 
• contracararea concurenților; 
• reamintirea avantajelor produselor pentru a păstra consumatorii fideli; 
• neutralizarea informațiilor defavorabile ce se răspândesc mai ales prin zvonistică; 
• atenuarea fluctuațiilor de cerere, mai ales în cazul produselor sezoniere; 
• influențarea persoanelor cu putere de decizie la nivel guvernamental; 
• influențarea comportamentului public; 
• conștientizarea publicului cu privire la noile produse și servicii create. 
Viziunea de marketing al turismului gravitează în prezent în jurul câtorva obiective:
• prezența produsului turistic în așteptările consumatorului, precum și răspunsul cu oferte adecvate la 

acestea; 
• promovarea unei diversități copleșitoare de produse turistice pentru orice fel de cereri; 
• promovarea produsului turistic care împachetează noi experiențe în destinațiile turistice.
În ultimii ani tot mai mulți specialiști din lumea turismului intern sau internațional acordă o tot mai mare 
atenție motivațiilor de cumpărare ale consumatorilor (turiștilor). În acest sens, pentru marketingul turis-
mului rural moldovenesc este deosebit de importantă cunoașterea:
• imaginii pe care și-au format-o turiștii interni și externi asupra produsului turistic rural în general; 
• motivațiilor de cumpărare ale diverselor grupe de turiști (moldoveni și străini);
• cum și de ce destinațiile turistice rurale din Moldova sunt solicitate. 
Evident, răspunsul la aceste întrebări influențează crearea și lansarea pe piață a produselor turistice rurale, 
care să corespundă cerințelor, nevoilor și dorințelor clienților. Esențial pentru succesul fiecărei afaceri, 
deci și al unei pensiuni agroturistice, este ca aceasta să-și găsească clienții și să existe cumpărători pentru 
produsele și serviciile pe care le oferă. 
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TV PRESA RADIO OUTDOOR INTERNET CINEMA DIRECT MAIL

Acoperire  * * * * * * * * * * * * * * 
Forța influenței  * * * * * * * * * * * * * * 
Concentrarea atenției  * * * * * * * * * * * * 
Prestigiu  * * * * * * * * * * * * * * * 
Precizia de direcționare  * * * * * * * * * * * * 
Posibilitatea  regionalizării  * * * * * * * * * * * * * * * 
Detalierea mesajului  * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Costul atingerii     * * * * * * * * - * * * - 
Costul intrării  * * * * * * * * * * - 

- nedeterminat          * slab * * bun * * * foarte bun 

Crearea instrumentului de publicitate

Cuvântul publicitate provine de la cuvântul latin reclamo, ceea ce înseamnă strig către cineva. În secolul al XXI-lea 
publicitatea însoțește consumatorul la fiecare pas. Aceasta devine din ce în ce mai inclusivă, prin urmare, justifica-
rea sa latină devine din ce în ce mai rezonabilă. Publicitatea este adesea definită ca un fel de prezentare comercială 
și promovare impersonală a unor bunuri, servicii, idei în mass-media (televiziune, reviste, ziare, radio, internet). 
De fapt, este o activitate gândită specific și realizată de către un comerciant identificabil, scopul principal fiind de 
a stârni o reacție anumită pe piața sa țintă clar determinată. Uneori, publicitatea poate influența și indirect, la 
nivel subconștient. Mesajul publicitar informează despre produsele noi sau cele deja existente pe piață și prezintă 
proprietățile lor. La fel, publicitatea amintește despre firma și produsele/serviciile ei. Trebuie de remarcat că în-
terprinderea publică informații despre produsele/serviciile sale pentru a influența prin aceasta comportamentul 
consumatorului și să-l îndemne să profite de ofertă. În fine, publicitatea are câteva obiective specifice,  cum ar fi:
1) de informare: 
• comunicarea apariției unui nou produs; 
• descrierea caracteristicilor produsului; 
• educarea consumatorului în vederea utilizării produsului; 
• atragerea unor noi utilizatori pentru același produs; 
• informarea asupra modificării prețului; 
• crearea unei imagini pozitive a intreprinderii; 
• sprijinirea campaniilor de promovare a vânzărilor; 
• reducerea temerilor consumatorilor și clarificarea unor neînțelegeri; 
• susținerea unor cauze sociale;
2) de convingere 
• atragerea unor noi cumpărători;
• creșterea frecvenței cumpărătorilor;
• menținerea preferinței pentru o marcă; 
• determinarea consumatorilor să cumpere acum; 
• contracararea acțiunilor concurentei;
3) de amintire/reamintire: 
• amintirea/reamintirea existenței și avantajelor produsului; 
• menținerea notorietății produsului; 
• menținerea produsului în atenția consumatorilor în perioada de extrasezon; 
• necesitatea utilizării produsului în viitor. 
Alegerea mass-mediei pentru publicitate
Planificarea aparițiilor media este o sarcină bazată pe selectarea celor mai adecvate mijloace de publicitate și a 
celor mai eficienți purtători de publicitate, optimizarea costurilor, achiziționarea spațiului publicitar, monitoringul 
realizării și evaluării campaniilor publicitare realizate. În acest proces se utilizează așa-numitul model 6M:
• misiunea – stabilirea obiectivelor campaniei mass-media, ipotezelor strategiei de marketing, mărcii;
• mesajul – enunțul principal care urmează să fie promovat;
• piața (market) – piața-țintă căreia trebuie să-i fie adresate comunicările mass-media; 
• banii (money) – bugetul campaniei;
• media – mass-media care va fi utilizată pentru diseminarea mesajului;
• măsurarea – analiza eficienței campaniei.

Astfel, folosind aceste puncte de planificare, se poate promova îndrăzneț o agropensiune dintr-o destinație rurală 
distinctă. La nivel regional sau național, este mai bună o campanie de publicitate prin intermediul agențiilor me-
dia. Chiar dacă este costisitoare, aceasta este o metodă foarte eficientă.
Compararea prestatorilor de publicitate mass-media și a caracteristicilor lor 

Sursa: Jacek Drążkiewicz.
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Ce este marketingul agroturistic?

În prezent marketingul agroturistic este văzut ca un ansamblu de activități de creare, adaptare și co-
mercializare a produselor și serviciilor furnizorilor de turism în mediul rural. Este o strategie comercială 
și de utilizare a tuturor mijloacelor necesare pentru comercializarea ospitalității în destinațiile turistice 
rurale. 

Marketingul agroturistic abordează subiecte privind piața agroturistică, cererea și oferta agroturistică, 
precum și promovarea agroturismului. În cadrul pieței interne din multe țări primitoare de turiști, piața 
serviciilor agroturistice constituie un segment distinct al pieței serviciilor, fiind o componentă de bază 
a acesteia și alimentând exportul de servicii turistice. 

Satul moldovenesc, ca produs turistic, este un amalgam din mai multe componente, care îl fac irepe-
tabil:
• o gamă variată de atracții naturale și culturale de peste 5000 ani; 
• diverse experiențe turistice noi legate de ospitalitatea sătenilor; 
• un bun raport preț/calitate; 
• trăsături specifice și unice ale oamenilor din Moldova (grupuri și etnii diferite); 
• istorie proprie (edificii, monumente); 
• cultură irepetabilă (arta, muzica, dansul, teatrul, meșteșugurile, bucătăria, costumele, obiceiurile); 
• denumiri locale încărcate de legendă;
• facilități generale la nivel mediu de confort.

Sunt deja mai multe exemple de produse turistice cu includerea satului moldovenesc pe piața turis-
tică națională, cum ar fi:
• cazări în agropensiuni (peste 260 de locații pe întreg teritoriul țării);
• excursii rurale (20 de trasee naționale, 7 trasee vitivinicole);
• vizite în zone cu specific etnografic (Orheiul Vechi, Beșalma, Soroca);
• vacanțe pentru copii în destinații rurale (peste 200 de tabere estivale);
• găzduirea unor reuniuni tematice la țară; 
• popasuri de o noapte pe un circuit cu mănăstiri ale Moldovei; 
• ateliere tematice și cunoașterea unor meteșuguri populare (ceramică, olărit, cioplit în lemn, împle-

tit nuiele); 
• participarea la calendarul evenimentelor culturale din localitățile rurale (iarmaroace, festivaluri, 

hramuri) etc.

Totodată, marketingul turistic al localității aproape că nu este cunoscut în Moldova, deși acesta, aco-
lo unde este practicat, aduce rezultate pentru comercianții locali, unitățile de cazare și alimentare, 
transportatorii locali, meșteșugari, ghizi, muzee și formațiuni artistice. În fiecare localitate rurală cu 
potențial turistic, un grup local de inițiativă poate elabora propria sa strategie de marketing pentru 
dezvoltarea agroturismului, care să promoveze specificul locului cu ingeniozitatea și creativitatea ca-
racteristică oamenilor de la sat.
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Marketingul pentru pensiunile agroturistice

Orice administrator de pensiune știe că pentru a atrage cât mai mulți turiști trebuie să aibă o reclamă 
cât mai bună și mai eficientă. Reclama este sufletul afacerii, iar, dacă nu ai o reclamă bună, nu ai turişti. 

Publicitatea directă este un sistem interactiv de marketing prin intermediul căruia pensiunea își vinde 
produsele fără a apela la intermediari, pe baza publicității directe și comunicării directe cu consuma-
torul final. Publicitatea directă sau marketingul direct, de regulă, se prezintă sub următoarele forme: 
• poșta directă (e-mailing-ul); 
• vânzările directe prin telefon; 
• mesaje electronice (internet);
• vânzările prin intermediul radio/televiziunii; 
• vânzări prin alte suporturi (banere, indicatoare, panouri informative etc.). 

Astfel, în diferite cazuri se utilizează în mod diferit instrumentele specifice pentru:
• publicitatea media; 
• publicitatea prin tipărituri; 
• publicitatea exterioară; 
• publicitatea gratuită. 

Tehnicile și instrumentele de publicitate cele mai potrivite utilizate de o agropensiune pot fi: 
• editarea de materiale publicitare; 
• oferirea unor reduceri de preț la unele pachete turistice; 
• realizarea de campanii de publicitate; 
• inserturi în principalele publicații turistice; 
• participarea la târguri și expoziții de turism; 
• reclama la radio și televiziune; 
• promovarea prin internet (sisteme de rezervare on-line, banering, e-mailing, rețele de socializare 

etc.). 
Tehnicile de promovare țintesc scopuri concrete în funcție de auditoriul cărora le sunt adresate. Ast-
fel, unele acțiuni suscită atenția prin faptul că turiștilor li se arată unele caracteristici atractive ale 
destinației, li se prezintă atracțiile și specificul locului (prin publicitate, PR și internet, informare la 
fața locului într-un centru de informare sau în pensiuni). Alte acțiuni stimulează decizia de a cum-
păra prin promovarea unor materiale publicitare special concepute, cum ar fi: broșuri, suplimente 
de ziare/reviste, hărți ale localităților (după care să se poată face orientarea către obiectivele turisti-
ce ale destinației), pliante, site-uri web. Toate aceste materiale trebuie să contribuie la identificarea 
destinației prin imagini reprezentative. Alte măsuri sunt: punerea la dispoziție a informațiilor clare pri-
vind siguranța la destinație/explicații și informații despre conduită sau atitudinea care trebuie adoptată 
de turist la destinație, promovarea unor oferte suplimentare. O paletă largă de materiale informative 
trebuie să existe în pensiuni (în cameră, la restaurant, în hol), în holurile de intrare ale muzeelor sau 
altor obiective turistice, pentru că au rolul de a:
• promova serviciile suplimentare oferite; 
• explica modul de folosire al acestora;
• încuraja implicarea clienților în diverse acțiuni; 
• face cunoscute ofertele speciale; 
• influența comportamentul clienților pentru a rămâne mai mult în zonă sau pentru a realiza și alte 

activități.
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Distribuția directă și indirectă a publicității

În organizarea turismului și agroturismului putem ajunge la client, în general, cu ajutorul a două ca-
nale – direct și indirect.

1. Canalul direct se realizează după schema prestatorul serviciului – turistul/consumatorul;

Avantajele canalului direct sunt:
• controlul complet asupra întregului proces de vânzare a produsului;
• flexibilitatea în adaptarea ofertei la necesitățile pieței;
• flux mai liber în cadrul canalului, în special a informațiilor și plăților;
• posibilitatea creării unei localități mai mari în rândurile cumpărătorilor.

Totodată, printre dezavantajele canalului direct pot fi numite:
• cheltuielile suportate personal legate de vânzarea serviciilor;
• riscuri conexe suportate personal, în special la introducerea noutății pe piață;
• avansarea mai dificilă pe piețe noi.

2. Canalul indirect funcționează după altă schemă: prestatorul serviciului – intermediarul – turistul/
consumatorul. Avantajele canalului indirect sunt:
• posibilitatea de a ajunge la un număr mai mare de consumatori dispersați geografic;
• cheltuielile reduse legate de căutarea clienților potențiali și comunicarea cu ei;
• reducerea timpului legat de tranzacțiile cu clienții;
• majorarea posibilității de expansiune pe piețele suplimentare.

În acest caz sunt avantaje evidente și pentru consumatorul final, ca:
• obținerea multor informații de la intermediar;
• accesul mai eficient la informații structurate despre destinația turistică;
• beneficierea de o ofertă mai largă.

Totuși, sunt și dezavantaje legate de folosirea canalului indirect:
• necesitatea controlului asupra acțiunilor intermediarilor și combaterea conflictului de interese în 

canal;
• cheltuieli legate de intermediari (comisia, de exemplu la agențiile de turism);
• pierderea controlului asupra pieței de consumatori finali;
• distorsiuni în fluxul de curgere în canal (ex: termene de plată prelungite).
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Modele eficiente de promovare directă

O scurtă trecere în revistă a celor mai uzuale metode pentru agropensiuni demonstrează eficiență și 
adaptare la multe situații comerciale. Acestea sunt:

promovarea vânzărilor, care reunește un ansamblu de activități în scopul stimulării creșterii vânzărilor 
pe termen scurt, orientate către vânzători (un anumit mod de comportament), intermediari (care fa-
cilitează transferul produsului la consumatorul final), prescriptori (care recomandă, cu autoritate și în 
cunoștință de cauză, produsul), consumatori finali. 

Stimularea forței de vânzare, prin utilizarea abilităților personalului pentru vânzarea efectivă a pro-
duselor, consultanță, asistență tehnică, acțiuni de prospectare, demonstrații tehnice, argumentări, 
negociere, încheiere de contracte etc., în scop de formare a imaginii pozitive a produselor pensiunii și 
comercializarea lor. 

Manifestările promoționale sunt acțiuni care presupun utilizarea de către pensiune, pe perioade de-
terminate de timp, a întregii game de tehnici și acțiuni promoționale, precum participarea acesteia la 
târguri, saloane, expoziții. Scopurile urmărite sunt: (i) stabilirea de contracte cu diferiți parteneri de 
afaceri, (ii) lansarea de produse noi, (iii) prezentarea unor noi produse, (iv) pătrunderea pe o nouă 
piață. 

Instrumente de promovare a agroturismului
la nivel de gospodărie  

• toate suporturile de vânzare (ghiduri, broșuri, pliante, cataloage); 
• obiecte publicitare, materiale promoționale (hărți, fotografii); 
• prezența la saloanele de turism; 
• e-mailing-ul; 
• utilizarea de către mass-media (TV, publicații, radio etc.); 

la nivel de sat sau zonă turistică 
• materiale publicitare scrise (ghiduri turistice); 
• sub formă de materiale video; 

la nivel național 
• ghiduri agroturistice care pot orienta un potențial turist. La acest nivel, informațiile oferite vor fi de 

ordin general, urmând ca amănuntele să fie oferite de agențiile specializate prin angajații acestora. 
Acest ghid va cuprinde lista agențiilor teritoriale cu adresele și numerele de telefon. 

Promovarea produsului agroturistic în cadrul rețelei agroturistice
• organizarea și instruirea personalului din acest domeniu; 
• consolidarea regulilor și procedurilor care vor fi urmate în viitor, pe această bază formându-se 

rețeaua logistică de agroturism; 
• formarea bazei de date pe seama relațiilor contractuale stabilite. Baza de date va cuprinde: oferta 

de cazare, produsele agroturistice, rețeaua locală și zonală; 
• promovarea și realizarea circulației turistice; 
• comercializarea și realizarea ofertei agroturistice. 
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Relațiile publice în agroturism

Relațiile bune într-o comunitate reprezintă un ansamblu de activități de natură calitativă 
desfășurate de o întreprindere pe termen lung, în vederea câștigării încrederii, sprijinului, accep-
tării publicului vizat, în legătură cu produsele sau activitățile acesteia, menite să îmbunătățească 
imaginea produsului, serviciului sau a firmei. Acestea vizează menținerea unor relații pozitive atât 
cu angajații, dar și cu concurenții sau publicul, asigurând astfel o imagine favorabilă pensiunii, dar 
și neutralizarea și contracararea informațiilor și atitudinilor negative. 

Promovarea activă a unor relații publice cu principalii actori de pe o piață reprezintă un in-
strument eficient de comunicare în marketing. Acesta îmbină acțiunile de creare, susținere și 
consolidare a relațiilor reciproc avantajoase dintre companie și un anumit grup de beneficiari 
(numit public) direcți sau indirecți. În scopul stabilirii și menținerii relațiilor publice pozitive, 
acțiunile companiei urmăresc obținerea unui impact sensibil asupra sentimentelor sau convin-
gerilor clienților, formarea unor opinii favorabile, crearea imaginii pozitive a firmei, uneori chiar 
și promovarea unei reacții adecvate la informațiile nefavorabile. Parte a relațiilor publice promo-
vate de o agropensiune trebuie să fie:
•	 clienții existenți;
•	 clienții potențiali; 
•	 presa scrisă și electronică;
•	 angajații pensiunii;
•	 furnizorii de servicii și bunuri;
•	 partenerii de afaceri;
•	 membrii asociației de business din care faceți parte (ex: cluster, acționari);
•	 alte grupuri-țintă importante din punct de vedere strategic pentru afacere. 

Relațiile publice includ, printre altele, mai multe activități, cum ar fi:
•	 promovarea identității corporative în scopul creării și individualizării identității percepute a 

afacerii;
•	 relații cu mass-media care includ în sine cooperarea cu sursele mass-media. Importanța lor 

rezultă din faptul că diferite informații publicate în mass-media sunt, de obicei, în afara con-
trolului din partea companiei, astfel că ei pot publica atât informații pozitive, cât și negative;

•	 acțiunile publice – activitățile (deseori cu un impact social) destinate să creeze și susțină 
relații utile cu reprezentanții autorităților locale, regionale sau naționale, alte instituții im-
portante;

•	 relații comunitare – crearea unei comunicări constructive cu comunitățile locale, membrii 
clusterului agroturistic, partenerii și furnizorii locali.

Pentru o agropensiune este recomandabil, în orice situație descrisă mai sus, ca o persoană să fie 
promotorul relațiilor publice (vezi Anexa 6 și Anexa 7).
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Crearea brandului în agroturism

Pentru a face distinctă o destinație turistică sau o locație de vizită (ex: agropensiunea) în marketingul 
turistic contemporan se apelează tot mai mult la tehnica de promovare a mărcii sau brand-ului. Marca 
(brandul), de fapt, reprezintă ansamblul de semne distinctive având rolul de a individualiza un produs, 
o gamă de produse, un serviciu sau o companie în raport cu cele ale concurenței, cu scopul de a garan-
ta calitatea produselor și de a certifica notorietatea și prestigiul firmei. Definiția de brand se referă atât 
la produsul companiei, cât și la locul său. În literatura specializată nu există o definiție clară a acestui 
termen. Cel mai frecvent brandul este definit ca denumirea, simbolul sau termenul, scopul căruia 
este distincția produsului sau companiei pe piață. Uneori, brandul este tratat ca o idee în gândirea 
consumatorului cu privire la produs sau companie. Brandul servește pentru două scopuri principale:
• identificarea produsului
Identificarea și conștientizarea brandului se realizează în procesul comunicării de marketing și acumu-
lării experienței clienților. Baza acestui proces este un proiect bun al elementelor grafice ale brandului 
(având în vedere că în prezent există o cantitate mare de informații percepute vizual) și originalitatea 
mesajului;

• ca distincție de concurență
În scopul distincției de concurență, în primul rând trebuie asociat produsul cu clientul. Prin studierea 
cerințelor, necesităților și dorințelor consumatorilor, se aleg astfel caracteristicile produsului turistic și 
se aranjează conținutul publicității, astfel ca să atragă atenția clientului și să-l încurajeze să cumpere 
produsul dat (ex.: vacanța în agropensiunea concretă).

Mărci turistice

Mărci ale unor asociații de agroturism europene

Landurlaub Mecklenburg-
Vorpommern

Urlaub am Bauernhof in 
Österreich

Brandul turistic al Republicii Moldova Drumul orașelor 
medievale

Marca Mileștii Mici

BAAT-Bulgarian Association 
of Alternative Tourism

Hungarian Federation of 
Rural and Agrotourism

Serbian Rural Tourism – 
Seoski Turizam Srbije

Asociația de Dezvoltare
a Turismului în Moldova
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Rolul IT în turismul modern

Trebuie remarcat că azi fiecare cumpărătură a unei călătorii este realizată, cel puțin parțial, prin intermediul in-
ternetului. Chiar dacă clientul nu a făcut rezervarea on-line, înainte de a se hotărî să plece, a analizat oferta în 
rețea. Internetul este cea mai importantă sursă de informații despre serviciile și produsele legate de turism și 
odihna activă. A depășit TV și alte mass-medii atât în calitate de canal informativ, cât și ca mijloc de promovare 
a cumpărăturilor. Mai mult decât atât, tot mai rar sunt vizitate agențiile de turism staționare în favoarea mo-
toarelor de căutare a ofertelor on-line și site-urilor care adună opiniile altor consumatori. Utilizarea internetu-
lui pe scară largă a generat creșterea rolului distribuției directe și, în același timp, a redus rolul intermediarilor 
tradiționali (agenții de turism, organizatori de evenimente etc.). 
Mai transparente au devenit stabilirea și competitivitatea prețurilor. Având calculatorul la îndemână, se pot 
revizui multe oferte și alege în mod corespunzător cea mai potrivită ofertă pentru client. Rețeaua permite 
turiștilor să împărtășească opiniile lor cu lumea (este dificil în prezent de ascuns neajunsurile ofertei). În ceea 
ce privește îmbunătățirea sistemului de evaluare, consumatorul poate mai mult afla despre locurile potențiale 
de destinație. Portaluri specializate (precum Trip Advisor, Booking.net etc.) transmit părerile clienților săi cu 
referire la evaluarea hotelului sau evenimentelor turistice. Mai interesant, portalurile nu sunt preocupate în a 
da preferință vreunui grup, deoarece finanțele lor sunt bazate pe participarea comună a turiștilor, deci pentru 
ei mai important este să devină o sursă sigură de informații. 
Internetul ușurează calea spre piață atât pentru firmele turistice mari, cât și pentru cele mici. Datorită inter-
netului, nu mai este nevoie de a deschide multe reprezentanțe costisitoare, multe birouri sau reprezentări 
virtuale, ceea ce egalează șansele de concurență chiar cu cele mai mari birouri. 
Site-urile internet în turism au mai multe funcții, cum ar fi: distribuirea informațiilor, comerțul electronic, 
gestionarea întrebărilor referitor la disponibilitate/preț/calitate/localizare, rezervări și confirmare, depozite 
și conturi, reclamații, cereri specifice sau servicii auxiliare. Astfel, consumatorul contemporan utilizează inter-
netul în călătorii, în planificare/rezervări, iar rezervările directe on-line de către clienți deja constituie o cotă 
semnificativă pe piață. Turismul virtual a declanșat o creștere a cererii pentru informațiile multimedia despre 
călătorie, iar, ca rezultat, televiziunea interactivă și dispozitivele mobilelor sunt utilizate din ce în ce mai mult 
pentru distribuția produselor și serviciilor turistice.
Totuși un dezavantaj al internetului este o supraîncărcare masivă cu informații, de aici și prioritatea în 
poziționarea corectă a ofertei agropensiunii în rețeaua globală.
Cum să devii parte a sistemelor contemporane de căutare și rezervări on-line?
În prezent agropensiunile utilizează câteva posibilități pentru a fi prezente în internet și a participa la comerțul 
electronic: (i) web-ul propriu, (ii) prezentarea pe site-uri de rezervare on-line cunoscute, (iii) folosirea rețelelor 
de socializare, (iv) o combinație a acestora.
Web-ul propriu este o opțiune relativ des folosită de pensiunile din Moldova, datorită faptului că acestea pot 
prezenta mai desfășurat oferta de cazare, meniuri pentru alimentare, soluții pentru trasee în diverse perioade 
etc., care sunt însoțite de fotografii, explicații, reacții ale altor clienți. Pașii de urmat în acest tip de promovare 
sunt: procurarea domenului și numelui (ex: www.pensiunea-mea.md), procurarea temei site-ului specializat 
care să conțină și opțiunea de comunicare cu clientul, după care un specialist ajustează site-ul la oferta pensi-
unii (completarea de date, texte, foto, logo-uri, legături etc.). Urmează apoi menținerea, actualizarea site-ului 
și … gestionarea solicitărilor de la clienții on-line.
Asigurarea prezenței pe site-uri de rezervări on-line cunoscute (ex: Trip Advisor, Booking, Vanilatour, Ama-
deus, Trivago, ContentIn etc.) se face în bază de contracte sigure, care presupun angajamentul pensiunii de a 
oferi non-stop informații on-line despre oferta sa (cazare, alimentare, alte servicii) în engleză (sau alte limbi 
uzuale) la tarife prestabilite clare (condiție strict respectată!) pentru orice client fără discriminare. Solicitările 
clienților în acest caz vin on-line 24 din 24 ore, iar răspunsurile gazdelor trebuie sa fie rapide și definitive (aces-
tea servesc drept declanșator pentru plățile on-line).
Exemple de site-uri specializate în agroturism relevante Republicii Moldova:
•	 www.moldova-tourism.md
•	 www.hailatara.md
•	 www.turism.gov.md
•	 www.adtm.md
•	 www.antrec.ro
•	 www.infopensiuni.ro
•	 www.cazarelapensiune.ro
•	 www. tripdor.ro
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Capitolul 9. 
Categoriile și clasificarea atracțiilor agroturistice 

Atracții naturale și culturale în mediul rural 

Aspecte generale

Fiecare țară este interesantă și atractivă în felul său, iar turiștii care o vizitează descoperă fascinația 
oamenilor, cu obiceiurile și tradițiile lor, și a locurilor, cu monumentele și peisajele inedite. Teritoriul 
Republicii Moldova este considerat pe drept un adevărat muzeu sub cerul liber datorită prezenței 
aici a numeroaselor monumente şi zone culturale conservate, monumente cu vestigii preistorice, 
orașe şi cetăți antice şi medievale, schituri rupestre şi mănăstiri vechi, monumente şi ansambluri 
arhitecturale etc. Practic, fiecare localitate are un trecut istoric propriu, păstrat şi transmis cu grijă 
din generație în generație prin tradiție şi creație populară. La cele circa 1680 de localități revin peste 
300 de zone naturale protejate, câteva mii de stațiuni preistorice, circa 400 de seliști tripoliene (5-6 
mii ani în urmă), circa 30 de horodiști antice fortificate, circa 500 de seliști medievale timpurii, nu-
meroase cetăți medievale din pământ, 5 cetăți medievale din piatră, circa 1000 de monumente de 
arhitectură protejate de stat, printre acestea: şcoli, case nobiliare, biserici, ansambluri şi complexe 
istorice, circa 50 de mănăstiri ortodoxe, 116 muzee ş.a. Departe de hotarele Moldovei sunt cunoscute 
şi apreciate: Rezervația ştiinţifică „Codrii”, „peștera gigant Emil Racoviță”, Complexele muzeale „Or-
heiul Vechi”, „Valurile lui Traian” – fortificații înălţate de romani şi localnici, cetățile Soroca şi Tighina, 
orașele medievale Lăpușna, Soroca, Tighina, Orhei, Chișinău, mănăstirile Căpriana, Saharna, Ţâpova, 
Japca, Hârjăuca ş.a., reședințele nobiliare de la Ţaul, Dolna, Ivancea, Hâncești, cartierele cu arhitec-
tură de epocă din Chișinău, Soroca, Tighina, Orhei, vinăriile subterane Cricova, Cojușna, Mileștii Mici 
etc. – toate împreună, dar și luate aparte constituind cartea de vizită a republicii. Ele nu odată au atras 
numeroși turiști spre ţara noastră. Obiectele cu valoare turistică din Moldova reprezintă resurse care 
pot fi incluse în circuitul turistic național, regional sau european şi formează baza turismului național.

Atracții turistice naturale în mediul rural
1. Rezervații ştiinţifice 
2. Rezervații naturale: silvice, de plante medicinale, mixte 
3. Rezervații peisagistice 
4. Rezervații de resurse 
5. Arii cu management multifuncțional: de stepă, de luncă, perdele forestiere
6. Monumente ale naturii: geologice, paleontologice, hidrologice, botanice 
7. Parcuri vechi 
8. Grădini botanice, dendrologice şi zoologice 
9. Rezervații în curs de elaborare 
Atracții turistice cultural-istorice din satele Moldovei
1. Vestigii preistorice 
2. Monumente ale antichității: circa 100 de seliști, în jur de 30 de horodiști sau cetăți din pământ 
3. Cetăți medievale: fortificații din pământ și piatră
4. Monumente de arhitectură locativă: case rupestre, țărănești, nobiliare
5. Monumente de arhitectură civilă: școli cu tradiție, spitale, edificii bancare, muzee, teatre; edificii adminis-

trative, gări; forme de arhitectură mică: crucifixe, fântâni bogat decorate 
6. Monumente de cult și complexe monahale 
7. Monumente economice şi construcții inginerești
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Clasificarea atracțiilor naturale

La 25 februarie 1998, Parlamentul Republicii Moldova a adoptat Legea nr. 1538-XIII privind fondul 
ariilor naturale protejate de stat, în care se indică structura Fondului ariilor naturale protejate, cu spe-
cificările pentru fiecare din cele 12 categorii ale acestora, inclusiv 178 de diverse tipuri de rezervații 
(suprafața totală de 63,6 mii ha), 130 de monumente ale naturii (suprafața totală de 2,9 mii ha) şi 433 
de arbori seculari. În Lege se mai specifică bazele juridice, principiile, mecanismul şi modul de con-
servare a naturii, atribuțiile autorităților publice centrale şi locale, ale ONG şi ale cetățenilor în acest 
domeniu. Fondul ariilor protejate constă din următoarele categorii de obiecte şi complexe naturale, 
delimitate în conformitate cu clasificarea Uniunii Internaționale de Conservare a Naturii:
a. 5 rezervații ştiinţifice (Codrii, Plaiul Fagului, Pădurea Domnească, Iagorlâc şi Prutul de Jos);
b. 1 parc național (în stadiu de constituire la Orhei);
c. 130 de monumente ale naturii (geologice şi paleontologice, ca „Peștera Emil Racoviță”, Stânca 

Japca, Rașcov, Râpa lui Vișan, Grotele şi recifele Brânzeni, Defileul Trinca, Defileul Fetești, Cheile 
Butești, Naslavcea, Stânca Mâgla, Defileul Duruitoarea, Defileul Văratic, Râpa lui Bechir, Pragurile 
Nistrului, Socola, Argilele Etulia, Vâlceaua Colcot ş.a.; hidrologice, ca Izvorul Cotova, „Izvorul Tine-
reții” Hârjauca, Izvorul cu apă minerală Onițcani ş.a; botanice, ca Hârjauca – Sipoteni, Pădurea de 
plop Dubăsarii Vechi, Stejarul lui Ştefan cel Mare);

d. 63 de rezervații naturale (silvice, de exemplu Rosoșeni, Molești – Rezeni, Sadova, Sărata Galbenă 
ş.a.; de plante medicinale, de exemplu Logănești, Sărata Galbenă, Rosoșeni, Cahul, Cernoleuca, 
Bugeac ş.a.; mixte, de exemplu Cantemir, Mlaștina „Togai” Crocmaz ş.a);

e. 41 de rezervații peisagistice (Pădurea Hârbovăț, Complexul geopaleontologic din bazinul 
r.Lopatnic, Valea Adâncă, Codrii Tigheci, Rudi – Arionești, Valea seacă „Tomașlâc”, „La castel”, Fe-
tești, Pădurea din Hâncești, Călărășeuca, „La 33 de vaduri”, Trebujeni, Saharna, Ţâpova, „Suta de 
movile”, „Grădina Turcească”, Cosăuți, Căpriana – Scoreni ş.a.);

f. 13 rezervații de resurse (Talmaza ş.a.);
g. 32 de arii cu management multifuncțional (sectoare reprezentative cu vegetație de stepă, de 

exemplu Dezghingea, Vinogradovca, Vrănești ş.a.; sectoare reprezentative cu vegetație de luncă, 
ca Lozova ş.a.; perdele forestiere);

h. 1 rezervație a biosferei (în stadiu de construire pe baza Rezervației ştiinţifice „Codrii”);

care nu ţin de clasificarea Uniunii Internaționale de Conservare a Naturii:
a. 1 grădină botanică (Chișinău);
b. 2 grădini dendrologice (Chișinău, Tiraspol);
c. 20 de monumente de arhitectură peisajeră (Hârbovăț, Ţaul, Ivancea ş.a.);
d. 1 grădină zoologică (Chișinău).

Selecția și includerea acestor atracții în circuitele turistice sunt necesare în măsura în care sunt repre-
zentative şi au o valoare ştiinţifică declarată, un aspect estetic plăcut şi un înalt grad de conservare.

Fo
to

: V
io

re
l M

iro
n

Fo
to

: V
io

re
l M

iro
n



110

agroturisMuL în MoLdova

9. Categoriile și clasificarea atracțiilor agroturistice 

Clasificarea atracțiilor culturale

Cele mai recente date privind popularea ţinutului dintre Prut şi Nistru atestă prezența omului încă cu 500 
mii de ani în urmă. Ulterior, pe aceste teritorii se perindă mai multe civilizații, culturi sau popoare, lăsând 
urme de prezență a lor în perimetrul multor localități din Moldova. O clasificare unică a acestor obiecte 
de valoare cultural-istorică nu există, însă se propune următoarea clasificare a obiectelor din patrimoniul 
antropic:
• vestigii preistorice (câteva mii, de exemplu, Ciuciulești, Buzdujeni, Brânzeni, Trinca, Horodiște, Văratic, 

Duruitoarea, Butești, Ofatinți, Rașcov ş.a.);
• monumente ale antichității:

- seliști (circa 100 protejate de stat, de exemplu, Vărvăreuca – Bobulești, Cărbuna ş.a.);
- horodiști (circa 30 din sec.V-III; de promotoriu, de exemplu la Rudi, Saharna, Ţâpova, Butuceni 

ş.a; inelare, de exemplu la Lipnic, Mateuți, Glinjeni, Pojăreni, Stolniceni ş.a.; dreptunghiulare, de 
exemplu la Hansca);

- valuri şi fortificații (Valurile lui Traian);
• cetăți medievale:

- de pământ (între sec.IX-XIV; de promotoriu, de exemplu la Mereșovca, Cunicea ş.a.; inelare ca la 
Alcedar, Rudi, Lucașeuca ş.a.; dreptunghiulare, ca la Costești ş.a.);

- de piatră (existente, de exemplu Soroca, Tighina; distruse de exemplu Orheiul Vechi, Râbnița, 
Tiras pol, Palanca);

• monumente de arhitectură locativă:
- case rupestre (complexe monahale: Ţâpova, Orheiul Vechi, Saharna sau laice la Ţâra, Socola ş.a.);
- case ţărăneşti (de exemplu la Orheiul Vechi);
- case nobiliare (de exemplu la Lăpușna, Ivancea, Sofia, Brânzeni, Ţaul, Dolna, Donici, Ocnița, Hân-

cești, Cernoleuca ş.a.);
• monumente de arhitectură civilă: 

- şcoli (săteşti, de exemplu la Lencăuți; orăşeneşti, de exemplu gimnaziile din sec.XIX din Chișinău, 
Soroca, Râșcani; gimnaziile agricole);

- spitale (săteşti, de exemplu Stolniceni; orăşeneşti de exemplu în Chișinău, Soroca ş.a.);
- bănci (săteşti, de exemplu Cosăuți; orăşeneşti, de exemplu Chișinău /azi Sala cu Orgă);
- muzee (Muzeul de Etnografie, casa Herța ş.a);
- teatre;
- edificii administrative (Primăria Chișinău ş.a.);
- gări (Chișinău, Bahmut ş.a.);
- arhitecturale (Arcul de Triumf, coloana de la Vulcănești ş.a., forme de arhitectură mică);

• monumente de cult şi complexe monahale:
- rupestre (Ţâpova, Saharna, Japca, Orheiul Vechi);
- de lemn (circa 30, 12 protejate de stat: Târnova, Hârbova, Rotunda, Sudarca, Braicovo, Călărășău-

ca, Măcărești, Palanca, Larga ş.a.);
- biserici de piatră (tip casă ţărănească, de exemplu s.Pererâta; tip navă, de exemplu Căușeni, Oco-

lina, Coșernița ş.a.; vechi moldoveneşti [sau tip „frunze de trifoi”, triconcă, de exemplu Rudi, Otaci, 
Mereșovca, Orhei, „Măzărache” ş.a.; cu arhitectură rus-bizantină, de exemplu Catedrala din Chiși-
nău; stilizate, de exemplu Cuhureștii de Sus, Ungheni, Soroca ş.a.; în stilul romantismului național, 
de exemplu Bălți ş.a.; altor confesiuni religioase, de exemplu romano-catolice la Chișinău, Rașcov; 
luterano-evanghelice, Hlinaia, Colosova ş.a.);

- mănăstiri (circa 30, de exemplu Căpriana, Vărzărești, Ţâpova, Saharna, Orheiul Vechi, Japca, Călă-
rășăuca, Hâncu, Hârjauca, Hirova, Hârbovăț, Noul Neamț, Cosăuți, Rudi ş.a.);

• monumente economice şi construcții inginerești (Podul Eiffel din Ungheni, vinăriile subterane de la 
Cricova, Mileștii Mici, Cojușna, Cazaclia, fabrici de bomboane, fabrici de covoare, Zonele Economice 
Libere). 

Pentru ilustrarea acestor atracții în circuitul turistic este necesar de evidențiat cele mai reprezentative 
obiecte ale unei epoci, zone, stil etc. cu o valoare istorică, ştiințifică, artistică, estetică, etnologică ș.a. 
declarată. La fel, se va ține cont și de gradul de păstrare, restaurare, restabilire, reconstrucție a edificiilor 
vizate.
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Pensiunea ca atracție turistică

Pensiunea turistică reprezintă o atracție în sine pentru că oferă un sejur ca la bunica la țară cu toate 
serviciile necesare sub un acoperiș. Pensiunea turistică este, de fapt, o casă din mediul rural transfor-
mată în unitate de cazare. Aceasta se amenajează potrivit standardelor naționale, pentru a asigura 
minimul de servicii necesare unui turist. Aceste îmbunătățiri ţin de aspectul exterior, accesul liber în 
curte şi spațiile destinate turiștilor, dotarea dormitoarelor, bucătăriei, sufrageriei şi grupului sanitar. 
În linii mari, o pensiune rurală devine un punct de deservire complexă a vizitatorilor unui sat: cazare, 
alimentare, organizarea agrementului şi asigurarea cu transport. 
Dincolo de aspectul pur funcțional pe care îl oferă pensiunea rurală, casa de la țară oferă un puternic 
sentiment de revenire la tradițiile păstrate la sat. În acest sens, pensiunea capată sens de simbol al 
casei tradiționale din satele Moldovei. Părinții mai încearcă o satisfacție morală de a oferi copiilor o 
minivacanță ca la bunicuța într-una din destinațiile de poveste, unde vremea parcă s-a oprit în loc. Iată 
din ce cauză multe într-o pensiune (în special, cele din localități cu puternice tradiții etno-folclorice) 
trebuie să vorbească pentru aceste așteptări ale turiștilor. De fapt, însuși satul pare deosebit prin 
străduțele sale care duc spre vatră, mahalale cu denumiri mai speciale, rânduri de case deosebite 
pentru fiece epocă, prăvălii cu rari cumpărători... Așteptarea generală față de pensiune este ca aceas-
ta să se înscrie în peisajul local (ca stil al construcției și culorii), să aibă o ogradă și o curte cu multe 
flori și bunătăți coapte, un loc mai umbrit cu o masă, o intrare amenajată în locuință care duce direct 
spre casa mare... toate cu elemente de decor rustic tradițional. Bineînțeles că acestea trebuie să se 
combine armonios cu elementele care asigură un trai și sejur în confortul obișnuit. De exemplu: loc 
suficient pentru parcare în față și după poartă, curte împrejmuită de gard cu loc bine delimitat pentru 
joaca copiilor, animale domestice ținute în spații sigure și voliere special amenajate, iluminare oriune 
ajunge turistul, terase umbrite cu echipamente necesare pentru ospăț sau picnic, sufragerie suficient 
de spațioasă și dotată cu cele necesare pentru servirea mesei ca la restaurant, precum și bucătărie 
echipată cu cele necesare, ca oaspetele (în special cel familist) să poată singur pregăti la dorință bu-
catele preferate, iar dormitorul să fie curat și întreținut la parametrii normali de temperatură, lumi-
nozitate și umiditate. Și, nu în ultimul rând, gazda care este binevoitoare, prietenoasă și ospitalieră... 
și fără comportament exagerat.
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Principii de amenajare a teritoriilor cu atracții turistice

Amenajarea turistică a teritoriului este concepută pentru a putea valorifica atractivitatea locului (unui 
spațiu geografic) pentru necesitățile turistului, dar și a afacerilor turistice (dintr-o localitate, stațiune, 
regiune, țară). Un instrument fundamental al amenajării spațiilor bogate în atracții turistice este zo-
narea turistică, care presupune o dirijare a fluxului turistic, realizarea unei scheme-rețea de variate 
mijloace de comunicare în jurul unor zone de amplasamente de cazare, care se suprapun cât mai bine 
peste potențialul recreativ al unei zone. Rețeaua de zone turistice se amplasează astfel încât centrele 
de emisie turistică şi principalele căi de acces să stimuleze fluxuri turistice permanente şi să le dirijeze 
conștient. În practica universală există o varietate de soluții şi modele generale sau particularizate 
de amenajări turistice. Acestea sunt cauzate de cadrul natural existent (peisaj, forme de relief, climă, 
vegetație) şi de spațiul geografic (rural, periurban, de litoral, montan). Structura unei zone turistice 
rezidă din suprafața posibilă pentru amenajare şi de normele convenționale recomandabile pentru 
anumite specializări. Se disting două modele de amenajare turistică (inclusiv pentru turismul rural) şi 
o gamă variată de soluții intermediare:
a) modelul dotărilor izolate cu construcții exclusiv turistice;
b) modelul urbanizării sau microurbanizării, când dotările turistice sunt amplasate în imediata apro-

piere a unui centru locuit. 

În practica internațională de amenajare turistică a teritoriului s-au evidențiat următoarele principii:
- integrarea armonioasă a condițiilor naturale și elementelor arhitecturii locale cu suprafețele con-

struite în zona turistică;
- zona turistică reprezintă un sistem multifuncțional şi transformabil, care să permită dezvoltări 

continui şi adaptări la dinamica pieței turistice;
- realizarea serviciilor turistice de bază (cazare, alimentare, transport) şi a celor suplimentare care 

pun accentul pe elementul recreativ;
- asigurarea rentabilității economice şi sociale directe şi substanțiale a spațiilor amenajate pentru 

turism ca soluție de dezvoltare a teritoriului.

Un studiu de fundamentare a dezvoltării unei zone turistice conține o analiză a următorilor factori:
•	 așezarea geografică, accesibilitate, căi de acces, mijloace de transport, legături cu alte localități şi 

regiuni;
•	 condiții de relief, întinderi de apă, monumente ale naturii, arii naturale;
•	 condiții climaterice, principalii indicatori meteorologici, sezonalitate, frecvența zilelor însorite;
•	 atracția peisajului natural;
•	 valoarea terapeutică a unor elemente naturale (ape şi nămoluri minerale, bioclimat specific);
•	 patrimoniu istoric şi cultural, monumente de artă şi arhitectură, etnografie şi folclor etc.;
•	 condiții demografice (număr, structura şi dinamica populației, forța de muncă, migrații etc.);
•	 condiții social-economice şi impactul lor asupra activității de turism;
•	 condiții politice şi conjuncturale;
•	 calitatea şi protecția mediului.

În baza acestor studii de diagnostic se optează pentru una dintre strategiile de amenajare turistică: 
a) strategia de flexibilitate cu accent pe amenajări polifuncționale pentru creșterea şi dezvoltarea 

ofertei turistice;
b) strategia de diferențiere cu accent pe originalitatea în construcțiile turistice şi în produsele şi ser-

viciile oferite;
c) strategia de diversificare cu accent pe amplificarea dotărilor şi echipamentelor legate de serviciile 

suplimentare (agrement divers, rețea comercială modernă, circuite atractive etc.).

Aceste cunoștințe sunt utile gazdelor pensiunilor turistice rurale pentru a se integra mai ușor în pla-
nurile de dezvoltare a turismului la nivelul destinației în care se află.
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Responsabilitățile în amenajarea turistică

Fiind o activitate complexă, amenajarea turistică a atracțiilor este rezultatul cooperării dintre autoritățile 
statului, APL și ale antreprenorilor din turismul local. Acești actori își împart responsabilitățile pentru 
dezvoltarea turismului în teritoriu.

Autoritățile relevante ale statului
Au rolul determinant în stabilirea obiectivelor generale de amenajare a teritoriului reieșind din nece-
sitățile vitale ale ţării – valorificarea optimă a resurselor naturale, economice şi umane; organizarea 
spațiului; organizarea rețelei de așezări; creșterea nivelului de trai al populației; dirijarea investițiilor; 
dotarea cu infrastructură a teritoriului etc. În cadrul strategiilor naționale şi locale de amenajare tu-
ristică a teritoriului se ţine cont de mai mulți factori: (i) resursele turistice şi gradul lor de valorificare, 
(ii) resursele materiale, umane şi financiare aferente turismului, (iii) obiectivele politice şi economice 
pe termen scurt, mediu şi lung, (iv) realizările din activitatea turistică în ceea ce privește structurile de 
primire, circulația turistică şi rezultatele economico-sociale. Astfel, obiectivele principale ale strategiilor 
de amenajare turistică sunt:
•	 valorificarea eficientă a potențialului turistic;
•	 dezvoltarea tuturor formelor de turism în teritoriul amenajat;
•	 diminuarea sezonalității prin echiparea teritoriului cu dotări exploatabile pe parcursul întegului an;
•	 atragerea unui număr sporit de turiști interni şi străini;
•	 lărgirea ariei geografice de proveniență a turiștilor;
•	 sporirea eficienței economice şi sociale a activității de turism;
•	 păstrarea şi conservarea mediului înconjurător şi a obiectivelor turistice.

Autoritățile publice locale
Atracțiile locale au importanță pentru afacerile turistice rurale, prin faptul că acestea motivează călă-
toriile în zonă, fac localitățile mai vizibile și solicitate pentru vizite. Autoritățile locale au obligația de 
a păstra, amenaja și valorifica toate resursele publice, inclusiv cele cu caracter turistic. De regulă, în 
ţările europene, zonele turistice sunt desemnate şi create la inițiativa autorităților publice locale sau 
a persoanelor fizice şi juridice din teritoriu, susținute de autoritățile naționale în domeniul turismului. 
Intenția este documentată printr-un proiect şi studiu de fundamentare a oportunității, efectelor eco-
nomice, sociale şi de mediu ale activității în cadrul zonei turistice. Unul din criteriile esențiale pentru 
constituire este ponderea antreprenoriatului turistic, care trebuie să fie o activitate economică de bază 
sau importantă în teritoriu. După procedurile de avizare (autoritățile naționale de turism, urbanism, 
mediu) şi confirmare (în funcție de caz: decizia Consiliului local, hotărârea de Guvern sau decizia Parla-
mentului), zona turistică se constituie şi devine prioritate în strategii şi planuri de dezvoltare economică, 
iar antreprenorii din industria turisică sunt încurajaţi pentru dezvoltarea afacerilor în perimetrul zonei. 

Competența autorităților administrației publice locale în materie de turism
De competența consiliilor raionale, municipale, orășenești şi comunale ţin: întocmirea Registrului mo-
numentelor de importanță locală; întocmirea programelor privind ocrotirea, conservarea şi restaurarea 
monumentelor de importanță locală, finanțarea acestor programe şi acordarea de subvenții nerambur-
sabile de la bugetele locale. Controlul asupra măsurilor de protecție a monumentelor, soluționarea pro-
blemelor ce ţin de măsurile respective revine Guvernului şi primăriilor. APL asigură păstrarea unui mediu 
înconjurător şi folosirea rațională a resurselor naturale, precum şi organizează refacerea landșafturilor 
şi reconstrucția zonelor afectate sub aspect peisagistic şi al echilibrului ecologic, sădirea şi întreţinerea 
perdelelor forestiere de protecție, spațiilor verzi, parcurilor şi grădinilor vii, acordă priorități şi înlesniri 
întreprinderilor ce desfășoară activități economice nonpoluante (inclusiv pentru dezvoltarea turismului).

Antreprenorii din turismul rural
Atracțiile turistice cunoscute, integre și estetic amenajate, reprezintă suportul de bază pentru majori-
tatea afacerilor turistice rurale. De aceea, proprietarii pensiunilor utilizează resursele turistice pentru a 
motiva călătoriile turiștilor, asigură interpretarea acestora pe trasee tematice, la necesitate participă la 
marcarea și amenajarea acestora conform planurilor de amenajare a teritoriului localității. De regulă, 
inițiativele de a marca, interpreta și amenaja atracțiile turistice sunt promovate și susținute de antre-
prenorii locali.
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Interpretarea atracțiilor turistice locale

Atracțiile turistice sunt motivatorii principali ai unei călătorii, fie și în mediul rural. Totuși, orice obiect 
al vizitei necesită o povestioară care îl face cunoscut, memorabil și atractiv. Pentru a avea un asemenea 
efect se folosește tehnica interpretării, care reprezintă o gamă întreagă de procedee şi mijloace prin 
care ne dorim, ca agropensiune, să atragem atenția vizitatorilor, determinându-i să înteleagă şi să apre-
cieze de ce satul cu atracțiile sale este special. Interpretarea este prin esența ei un tip de comunicare, un 
fel de tălmăcire în ideea de a spune o poveste. Vizitatorul trebuie să plece cu informații noi, dar în mod 
obligatoriu: impresionat, fascinat de câteva noutăți de care nu auzise sau la care nu se gândise înainte 
de a veni în pensiunea din satul respectiv.

Scopul interpretării turistice a atracțiilor este de a selecta și a prezenta informații şi aspecte mai puțin 
cunoscute, care însă au mai multe şanse (prin senzațional, unicitate, noutate etc.) să râmână în memo-
ria vizitatorului. Prin interpretare se urmărește:
• să fascinăm, să avem un impact. Turiștii sunt întotdeauna atrași de povești, iar talentul povestitoru-

lui se manifestă în a putea prezenta atractiv informația factologică pe înțelesul tuturor; 
• să prezentăm fapte şi aspecte mai puțin cunoscute; 
• să provocăm vizitatorul la gândire, să-l intrigăm. Pe lângă prezentarea informației generale, se oferă 

mici teme de reflectare, prin analogii între cursul vieții de la țară și oraș, spusele unor personalități 
despre valorile de aici, utilitatea practică a unor secrete de la țară etc.

Una dintre cele mai reușite forme de prezentare a atracțiilor turistice este includerea acestora într-un 
traseu turistic, numit și circuit sau potecă pentru vizite. În fine, orice traseu are un scop cognitiv sau o 
anumită tematică, care se derulează pe o potecă prestabilită, și este o modalitate neformală de edu-
cație. Știm că întregul mecanism al învăţării neformale se rezumă la acumularea de noi informații prin 
interactivitate, joc, descoperire. Nimeni nu vine pe traseul turistic ca la şcoală, cu scopul precis şi pre-
determinat de a învăţa ceva. Tocmai această idee trebuie să stea la bază atunci când pregătim un traseu 
tematic, totodată țintind întotdeauna rezultatul: ce vrem să cunoască turistul pe acest traseu tematic? 
și ce experiență proprie nouă va obține acesta?.

Traseele tematice astfel gândite vor deveni instrumente bune pentru o varietate mare de oferte ale 
agropensiunii, ca traininguri, lecții în aer liber, călătorii interactive, educație pentru mediu și durabilita-
tea vieții rurale etc. Astfel, oferta pensiunii poate fi diversificată și completată cu servicii excursioniste 
calitative, având la bază următoarele argumente:
• parcurgerea unui traseu tematic este un mod plăcut şi totodată cognitiv și neformal de petrecere a 

timpului liber;
• potecile tematice amenajate reprezintă, de fapt, practicumul în aer liber pentru unele teme din 

curricula şcolară sau universitară (astfel încurajând noi vizitatori);
• traseul tematic interactiv și bine echipat poate sensibiliza comportamentul vizitatorului în favoarea 

unei atitudini pozitive față de sat și tradiții, ocupațiile sătenilor și personalitățile de aici, casa moldo-
venească și agropensiune etc. 

Etapele de elaborare a unui traseu tematic

1. Etapa de pregătire: parcurgerea unui traseu care ne place nouă, care trezește „o primă inspirație” și suge-
rează o idee bună de povestit altora. 

2. Alegerea subiectului (temei) traseului: raspunzând la întrebări simple de ce facem acest traseu?, pentru 
cine sau cui adresăm mesajul potecii tematice?, ce atracții include?, cum le interpretăm în contextul 
tematicii traseului?.

3. Stabilirea tehnicilor de comunicare cu vizitatorii: descriptivă sau interactivă, o combinație a acestora sau 
cu tehnici senzoriale.

4. Descrierea taseului pe hârtie: la textul mesajului descifrat pentru fiecare atracție vizitată se dau detalii 
despre distanța şi timpul de parcurgere, gradul de dificultate, infrastructura necesară şi adițională.

5. Verificarea traseului conceput pe teren.
6. Amenajarea traseului. Redarea pe poteca tematică a subiectului prin atracții amenajate și dotate: diverse 

tipuri de semnalizare interpretativă din diferite materiale locale cu elemente de design atractiv etc.
7. Prima parcurgere a traseului pentru verificarea finalității potecii tematice (ca mesaj, semnalizare, timp).
8. Exploatarea, actualizarea, monitorizarea și întreținerea potecii tematice.
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Tipuri de semnalizare pentru potecile tematice

Pe o potecă tematică trebuie instalate semne interpretative și de orientare pentru ca… aceasta să existe, 
mai bine zis, să-și atingă obiectivul, să poată fi parcursă, iar ulterior să furnizeze informații și experiențe 
noi, în special, în lipsa unui ghid sau însoțitor. Totodată, trebuie de luat în calcul că nu fiecare vizitator are 
aptitudini de bază de orientare pe un traseu necunoscut, iar datoria gazdei este să semnalizeze corect şi 
cât mai atent poteca.
În linii mari, pe o potecă tematică trebuie să fie amplasate 4 tipuri funcționale de semne:
a) pentru semnalizarea identității: adică semne care vor oferi vizitatorilor informații despre traseu: de-

numire, hartă cu circuitul marcat, localizarea punctului în care se află, durata şi dificultatea traseului. 
Acestea se amplasează obligator la intrarea pe traseu și la intersecția cu alte trasee;

b) pentru semnalizarea direcției sunt o varietate mare de semne/simboluri/figuri sugestive care ajută 
vizitatorul să se orienteze şi să meargă pe drumul corect, prestabilit al traseului tematic. Obligatoriu 
se amplasează în locuri de intrare/intersecții cu alte trasee/răscruci de drum/potecă bifurcată sau 
denivelarea traseului, adică oriunde este nevoie de îndrumare. După finalizarea acestui tip de sem-
nalizare, se parcurge repetat (în regim de testare) traseul de o persoană neavizată, care indică pe 
ce porțiuni orientarea este dificilă (sau nu este prea clar în ce direcție să meargă) şi este nevoie de 
corectat sau completat semnalizarea, înainte de a deschide traseul pentru public;

c) pentru semnalizarea temei sau poveştii traseului, deoarece poteca tematică e o poveste în sine, prin 
care gazda atrage vizitatorii, oferindu-le experiențe şi cunoștințe noi. Sunt foarte variate metodele 
prin care se povesteşte informația de bază, ţinând atât de partea faptologică, legendele, creativitatea 
gazdei, dar şi modul în care se oferă această informație. De cele mai dese ori, sunt parcticate urmă-
toarele moduri de semnalizare: 
- prin panou, care este cea mai des folosită, datorită simplității în elaborare (diversitate mare). 

Totuși, nu se va folosi un text lung, încărcat cu explicații ştiinţifice, deoarece traseele tematice nu 
sunt concepute pentru specialiști, ci pentru publicul larg. De regulă, se oferă informații punctua-
le, scurte, precise legate de aspecte mai puțin cunoscute. Elemente de interes pentru copii (de-
sene, schițe, foto) se amplasează la nivelul ochilor acestora, iar informația textuală de pe panou 
(din partea de sus) va fi citită și prezentată de maturii care îi însoțesc. Datele ştiinţifice trebuie 
prezentate cât mai explicit și într-un mod atractiv; 

- prin sculpturi sau alte forme de artă (mici forme de arhitectură locală, interpretări meșteșugărești 
ale firmelor agropensiunilor, desene ale copiilor), inclusiv cu elemente din tradiția locului;

- prin elemente naturale cu mici ajustări (bușteni-marcaje, pietre), pentru a nu deranja estetic sau 
încadrarea lor în mediul natural;

- prin hărți tridimensionale, machete ori panorama reprezenative;
d) pentru alte necesități de informare, spre exemplu: prezentarea segmentelor periculoase din traseu, 

regulilor de vizitare (în mănăstiri, rezervații, arii speciale), surse de apă potabilă și locuri de popas, 
ieșiri de urgență de pe traseu, hotarele unor terenuri private.

Recomandări pentru materialele utilizate și instalări
La confecționarea majorității pieselor de semnalizare și interpretare, trebuie să folosim materiale locale 
şi cât mai apropiate de caracteristicile zonei rurale sau naturale. Acestea trebuie să fie vizibile şi ușor de 
localizat de către vizitatori (intrări-ieșiri, intersecții de drumuri, locuri publice strategice), dar și coor-
donate cu autoritățile (APL sunt responsabile de semnalizările pe drumurile locale). Totuși orice tip de 
structură de semnalizare se instalează (un marcaj color pe o piatră, o sculptură mică sau un panou de 
mari dimensiuni), aceasta este în sine o intervenție cu impact în sistemul local de orientare/informare/
tălmăcire sau asupra mediului natural din ariile protejate. Această intervenție trebuie să fie suficient de 
bine integrată în peisajul rustic sau natural, pentru a nu fi percepută de populație (sau viețuitoarele săl-
batice din zona naturală) ca un intrus sau o barieră (pentru a minimiza riscurile vandalizării). 
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Infrastructura adițională pentru traseele tematice

Pe un traseu turistic, pe lângă infrastructura necesară pentru interpretare (instalații, marcaje, semne, 
panouri), pentru a asigura o călătorie cât mai plăcută, adeseori sunt necesare mici elemente de in-
frastructură adițională (sisteme de protecție în timpul parcurgerii unor sectoare dificile, locuri pentru 
popas, lăzi pentru gunoi etc.). De regulă, acestea sunt amplasate doar în locurile speciale (coordinate 
cu autoritățile locale) și sunt confecționate din materiale locale, cele din spațiile naturale având o 
intervenție minimă. În această categorie de obiecte de infrastructură adițională sunt incluse:
• bariere de protecție, balustrade şi alte elemente de susținere pe segmente mai dificile (de exem-

plu, mănăstirile rupestre din Orheiul Vechi, Ţipova, Saharna);
• podețe și trecători peste unele obstacole de relief;
•	 locuri pentru belvedere sau observarea naturii;
• amenajarea şi semnalizarea pe traseu a unor izvoare și fântâni cu apă potabilă;
• amenajarea unor locuri de popas pentru odihnă scurtă (de exemplu, scaune și băncuțe foresti-

ere); 
• adăposturi sau locuri pentru luat masa (doar pe trasee mai mari de două ore, în care este nece-

sară alimentarea), recomandabil să fie amplasate doar la intrarea sau la ieșirea de pe traseu ori în 
locuri folosite tradițional în aceste scopuri. 

Pe cât este posibil se va folosi materialul local, estetic și bine încadrat în peisaj (ca formă și culoare) 
prin soluții tehnice cât mai simple. Astfel, dintr-un trunchi despicat în jumătate se fac două băncuțe 
ușor de montat pe suporturi tot din lemn. Este obligator să informăm vizitatorul despre singurele 
locuri amenajate unde are posibilitatea de a lua masa sau sursele de apă potabilă, astfel încât să-și 
poată calcula timpul şi necesitățile de alimentație. Nu oriunde este necesară amplasarea de măsuțe, 
pentru a nu provoca/invita automat la masă, lucru care conduce neapărat la generarea de deșe-
uri (care apoi vor trebui colectate și evacuate). Întotdeauna vizitatorii vor fi încurajați să ia singuri 
deșeurile cu ei, dar știind de la început durata scurtă a traseului, vor lua la ei doar mici gustări. În felul 
acesta se ușurează munca gazdei pentru întreţinerea și curățarea potecilor turistice. 
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Evaluarea atractivității resurselor turistice

Aspecte generale

Legea turismului pune în responsabilitatea autorității naționale de turism organizarea evidenței şi 
atestarea resurselor turistice, precum şi asigurarea valorificării şi protejării acestuia în condițiile le-
gii. Dezvoltarea atracțiilor turistice se asigură prin amenajarea turistică teritorială în conformitate cu 
documentația de urbanism şi amenajare a teritoriului. Activitatea de turism în teritoriu se reglemen-
tează de către autoritatea națională de turism în colaborare cu autoritățile publice locale, care pot 
crea servicii de specialitate. Acestea inventariază principalele resurse turistice, contribuie la protecția 
şi conservarea lor prin respectarea normelor de punere în valoare, creează condiții favorabile pentru 
activitatea agenților economici de turism în teritoriu, contribuie la dezvoltarea diferitor forme de 
turism, delimitează şi autorizează teritoriile pentru odihnă şi agrement, antrenează populația locală 
în activitatea de turism etc.

Evaluarea şi monitoringul resurselor turistice constituie un complex de măsuri menite să efectueze 
un control periodic al unui sistem bine delimitat de obiective de interes turistic. În linii mari, acest 
complex de măsuri presupune:
- delimitarea în spațiu a obiectivelor de interes turistic pentru monitorizare;
- gruparea acestor obiective după principiul geografic sau caracteristici comune în anumite zone 

turistice clar delimitate de alte zone;
- aplicarea unui regim de conservare (stabilit prin lege sau hotărâri ale administrației publice loca-

le) cu măsuri de protecție specifice fiecărui tip de resurse turistice;
- sporirea valorii obiectivelor incluse în zonele turistice prin programe, studii ştiinţifice (istorice, 

artistice, estetice, ecologice, biologice etc.) şi măsuri de promovare activă;
- sporirea funcționalității pentru activitățile de turism prin: (i) delimitarea în fiecare zonă turistică 

a suprafețelor interzise pentru vizite, suprafețelor pentru agrement, locurilor pentru construcții 
ușoare şi capitale, traseelor locale, inclusiv a dotărilor pentru turismul neorganizat etc.; (ii) certifi-
carea obiectivelor din patrimoniul turistic şi promovarea acestora în zonă şi peste hotarele ei; (iii) 
includerea zonelor turistice în circuite internaționale;

- crearea unei baze de date a patrimoniului turistic existent în Republica Moldova, care trebuie să 
se caracterizeze prin eficiență şi accesibilitate;

- crearea centrelor de informare turistică în zonele turistice, prin care să se realizeze programele 
de selectare, analiză primară şi transmitere spre stocare a informațiilor necesare monitorizării 
eficiente a resurselor turistice.

Criteriile de bază pentru buna funcționare a monitoringului resurselor turistice trebuie să fie:
- eficiență (de exemplu: gradul de valorificare în turism a zonei turistice este exprimat prin numărul 

de turiști);
- universalitate (aplicabil pentru toate tipurile de resurse turistice);
- flexibilitate şi simplitate (neaglomerat de proceduri greoaie);
- minimizarea cheltuielilor de întreţinere.
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Inventarierea atracțiilor turistice

În practica internațională sunt mai multe metodologii de evaluare şi interpretare a potențialului tu-
ristic. De remarcat modelul nord-american, cunoscut şi implementat inclusiv în unele ţări europene 
(Franța, Spania), care promovează în fișa de inventariere a resurselor turistice următoarelor criterii 
de evaluare:
- caracteristica generală (număr, data, nume investigator);
- obiectul şi situația (denumire, hartă, coordonate geografice, altitudine, adresă, suprafață, propri-

etate);
- accesibilitate (căi de acces, starea drumului, restricții);
- domeniul de interes:

•	 geologie (minerale, tectonică, stratigrafie, paleontologie, eroziune, ape terestre şi subterane, 
pedologie, alte);

•	 floră (specii şi asociații remarcabile, specii introduse, alte);
•	 faună (specii remarcabile, specii introduse, alte);
•	 ecologie;
•	 arheologie (preistorie, protoistorie, antichitate, alte);
•	 istorie (tip, datare, alte);
•	 tehnologie (tip, datare, alte);

- interesul față de obiect:
•	 științific;
•	 pedagogic;
•	 estetic;
•	 pentru interpretare;

- protecție (sistem de protecție, rezervație, suprafață de protecție, alte);
- observație:

•	 frecvența turistică actuală (intensitate, perioadă, proveniența vizitatorilor);
•	 pericolele legate de acest loc;
•	 protecția propusă (urgența – timp scurt, mediu sau lung, modalități practice şi juridice);

- anexe ( liste, hărți, fotografii, bibliografie).

Aceste date sistematizate oferă suficientă informație despre obiectul vizitat, starea lui și oportunitățile 
de a fi inclus în traseele turistice. Datele grupate în fișe permit utilizatorului completarea și actualiza-
rea permanentă a informației despre atracțiile locale, precum și oferă instrumentul principal pentru 
interpretarea turistică.
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Aprecierea valorii atracțiilor turistice

Datele analizate anterior permite împachetarea informației într-un fișier al obiectelor turistice (adap-
tat pentru Republica Moldova) cu scopul de a evidenția aspectele care conferă valoare atracțiilor pe 
un traseu. Fișierul complet al atracției este elementul constitutiv al bazei de date al traseului turistic, 
care este completat periodic cu informații referitoare la parametrii ce caracterizează resursele vizate. 
Acesta poate avea următoarea formă:
1) denumire; 
2) număr în registrele naționale (după caz: al Patrimoniului cultural, turistic, obiectelor naturale pro-

tejate de stat);
3) adresă, localizare; 
4) valoare esențială, reprezentativă; 
5) unicitate, originalitate, specific; 
6) valoarea cognitivă (științifică): cultural-istorică, estetică, artistică, practică/economică, naturală, 

note speciale (celebritate, notorietate);
7) parametri: suprafață, alte dimensiuni, număr de elemente, piese, mostre, date speciale/compa-

rative; 
8) grad de conservare: regim de protecție aplicat, calitatea mediului înconjurător, starea actuală 

funcțională, starea edificilor (reconstruit, restaurat sau conservat în totalitate);
9) accesibilitate pentru vizite: program de vizitare, taxe de vizitare, personal pregătit, informare tu-

ristică;
10) funcționalitate pentru turism: poziția în cadrul zonei turistice, inclusiv în trasee turistice şi excursi-

oniste, posibilități de cazare locală, deservire turistică locală, promovare în cadrul ofertei turistice 
locale/naționale, asigurarea liniștei şi siguranței, dotări turistice specifice, număr de vizitatori (pe 
perioade) şi caracteristica acestora.

Acestea și alte detalii se încadrează într-un fișier de evaluare, iar în dreptul fiecărui criteriu se va trece 
una din trei note de importanță a valorii (minim/mediu/maxim) și argumentele în favoarea acestora. 
Astfel, acest fișier reprezintă o primă modalitate de selectare a atracțiilor pentru un traseu, cu ajuto-
rul căruia se determină dacă atracția respectivă este principală, secundară, de suport, semnificativă 
circuitului turistic tematic. Acest instrument de selecție este simplu și la îndemâna fiecărei gazde 
organizatoare de excursii în preajma agropensiunii.

Model de fișier
          Obiectivul – Padurea Ivancea
          Adresa, localizare – s.Ivancea
          Posesiune/proprietate – Ocolul silvic Ivancea

Nr. Criterii Min. Med. Max. Detalii/Note

 1. Reprezentativitate X

 2. Unicitate – originalitate X

 3. Expresivitate X Peisaj pitoresc

 4. Valoarea istorico-culturală X

 5. Valoarea naturală (inclusiv zona 
adiacentă)

X

 6. Gradul de conservare X

 7. Accesibilitatea pentru vizitare X Intersectată de trasee naționale

 8. Gradul de informare turistică X

 9. Importanța în cadrul zonei turistice X

 10. Dotările turistice existente X

Punctaj total 2 6 2 Valoare medie, obiect secundar pe 
traseu
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Topul atracțiilor turistice în Moldova

Este o obișnuință printre turiști să caute destinații de top (adică vizitate de mulți) în fiece țară sau regiune unde 
ajung. Fie că o fac la distanță prin internet, fie că o solicită de la gazde, aceste liste motivează mult excursiile (deci și 
consumul) într-o anumită locație. Este prestigios să fii parte a unei asemenea liste, dar cum se întâmplă în turismul 
rural, top-uri fie nu se întocmesc, fie este o confirmare a lipsei aglomerației turistice (deci unul din argumentele 
alegerii destinațiilor sătești). Totuși acest interes există din partea vizitatorilor și acesta trebuie gestionat corect. 
Sunt câteva modalități simple de a face acest lucru:
- informarea despre topurile existente de țară (ex: top 10 vinării din Moldova, top 10 muzee);
- informarea despre top 10 atracții din regiune/raion (ex: 10 atracții din Soroca);
- reorientarea atenției spre alte argumente numărate (ex: 10 motive de a vizita Moldova);
- promovarea propriului top al atracțiilor recomandate de gazdă.
Ultima modalitate impune în viziunea oaspetelui 
calitatea de expert al gazdei. Pentru buna reușită, 
este bine de evidențiat 3 lucruri în vederea elabo-
rării acestor liste de top:
- determinarea clară a arealului pentru care este 

valabil top-ul (ex.: în raza de 100 km de la pen-
siune); 

- determinarea clară a specializării atracțiilor 
(ex.: vinării, mănăstiri sau muzee ori top-ul este 
unul combinat);

- alegerea unor criterii clare și măsurabile (ex.: numărul turiștilor pensiunii concrete care au vizitat obiectul, carac-
teristici fizice (cel mai mare/mai lung), vechimea/statutul).

Exemple de top-uri efectuate de agropensiuni pot fi:
- top 5 atracții vizitate de oaspeții pensiunii noastre: mănăstirea A, rezervația B, locul bătăliei C, casa veche D, 

lacul E;
- top 5 muzee vizitate de oaspeții pensiunii: muzeul satului, Orheiul Vechi, Dolna, Muzeul de Etnografie din 

Chișinău, cetatea Soroca;
- top 5 evenimente interesante oaspeților pensiunii: festivalul vinului, hramul satului, sărbătorile de Crăciun și 

Paște, festivalul plăcintelor (alte similare).
Trebuie să recunoaștem că în Republica Moldova la moment top-uri reprezentative nu au încă o tradiție, totuși re-
comandarea generală este de a selecta atracții din jurul destinației concrete, care figurează în listele de patrimoniu 
cunoscute la nivel național. Tabelele de mai jos demonstrează cât de bogată este țara noastră în acest sens.

Cele mai reprezentative monumente naționale ocrotite de stat din Republica Moldova

Categoria Tipul Numărul de obiecte Obiecte în trasee turistice
Monumente de arheologie •	 Grote, caverne

•	 Valuri
•	 Situri
•	 Grădiști
•	 Necropole

2
1
7
2
3

0
1
2
0
1

Arhitectură religioasă •	 Mănăstiri
•	 Biserici de piatră, catedrale, paraclisuri
•	 Biserici de lemn
•	 Mănăstiri şi schituri rupestre

10
82
14
6

10
31
2
5

Arhitectură fortificată •	 Cetăți 2 2
Arhitectură civilă •	 Arhitectură peisajeră

•	 Edificii cu menire socioculturală
•	 Edificii cu menire administrativă
•	 Edificii funcționale
•	 Ansambluri de arhitectură
•	 Edificii cu menire educațională
•	 Case de locuit
•	 Spitale şi clinici

5
30
19
8
4
9

25
5

2
0

10
0
2
1
5
0

Monumente de istorie •	 Plăci memoriale
•	 Semne comemorative, obeliscuri, stele
•	 Monumente funerare

30
9

15

0
2
0

Sculptură şi pictură 
monumentală

•	 Statui
•	 Busturi
•	 Mozaicuri
•	 Reliefe
•	 Compoziții monumentale
•	 Statui ecvestre
•	 Picturi murale, fresce
•	 Vitralii

13
35
10
13
38
1
3
4

2
35
0
0
0
1
1
0

Arhitectură rurală şi industrială •	 Mori 4 0
În total 409 115

Diversitatea ariilor naturale protejate în Republica Moldova

Tip Număr
Rezervații ştiinţifice 5
Rezervații naturale 63
Rezervații peisagistice 41
Rezervații de resurse 13
Arii cu management multifuncțional 32
Monumente naturale 130
Parcuri, alei 20
Grădini protejate (botanice, dendrologice, zoologice) 4
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Protecția și conservarea obiectelor turistice în mediul rural

Aspecte generale

Protejarea și conservarea obiectelor turistice în mediul rural sunt asigurate de o serie de legi privind protecția 
siturilor naturale și culturale în Republica Moldova. Conform Legii ocrotirii monumentelor, toate monumentele 
situate pe teritoriul Republicii Moldova fac parte din patrimoniul ei cultural şi natural şi se află sub protecția statului. 
Monumentele reprezintă bunuri imobile şi mobile. Monumente sub formă de bunuri imobile pot fi obiecte aparte 
ori ansambluri de obiecte.
Bunuri imobile aparte: obiectele naturale cu valoare geologică, biologică, zoologică, antropologică, arheologică, 
etnografică, istorică – clădiri, construcții, monumente în cimitire, opere de artă monumentală şi de arhitectură, 
tumuli, stele de piatră, morminte antice izolate, fortificații, drumuri antice, poduri străvechi şi apeducte medievale.
Ansambluri de obiecte: teritorii şi landșafturi naturale, ansambluri şi situri arheologice care cuprind cetățui de 
pămînt, așezări nefortificate (grădiști, așezări antice, stațiuni ale omului primitiv, grote, peșteri, grupuri tumulare, 
necropole, straturi cu valoare arheologică), ansambluri de monumente cu valoare istorică, arheologică sau memo-
rială (memoriale, cimitire) care cuprind obiecte antropologice, valuri de pământ, stele de piatră, morminte antice 
izolate, şanţuri antice de apărare, obiecte etnografice, ansambluri şi rezervații de arhitectură urbană şi rurală (orașe, 
centre orășenești, cartiere, piețe, străzi, cetăți, ansambluri monastice, curți boierești, parcuri, landșafturi naturale 
cu obiecte de arhitectură).
La categoria monumentelor sub formă de bunuri mobile sunt atribuite: obiectele naturale cu valoare geologi-
că, biologică, zoologică, antropologică, obiecte cu valoare numismatică (monede izolate, tezaure de monede şi 
de obiecte antice), etnografică, arheologică (unelte de muncă, obiecte de uz casnic, arme, podoabe şi alte pie-
se cu valoare istorică), materiale epigrafice, relicte, obiecte cu caracter memorial, monumente ale ştiinţei şi 
tehnicii, opere de artă (pictură, sculptură, grafică, obiecte de artă decorativă şi aplicată), de anticariat, precum 
şi monumente documentare (acte ori documente scrise de mână sau dactilografiate, materiale cartografi-
ce, fotografii, filme, discuri, înregistrări audio sau video), cărți (manuscripte, incunabule), ediții vechi şi rare. 
Pentru păstrarea fenomenelor orale, sonore şi spectaculoase, se prevede fixarea lor documentară, inclusiv 
înregistrarea audio şi video, transformarea lor în obiecte protejate ca monumente de cultură.
Nivelul de conservare a monumentelor este abslolut diferit, de aceea pot fi obiecte ce s-au păstrat bine în întregime, 
în stare fragmentară ori în stare de ruină. 
Ocrotirea monumentelor de către stat cuprinde prevederea şi asigurarea lucrărilor de evidență, studiere, punere în 
valoare, salvare, protejare, conservare şi restaurare; extinderea bazei materiale; folosința şi accesibilitatea monu-
mentelor pentru diverse investigații în procesul de instruire şi propagare. Ocrotirea de către stat este exercitată de 
Parlament, Guvern, consiliile raionale, municipale, orășenești şi comunale, de președinții raioanelor şi de primari.
Organele abilitate cu dreptul de ocrotire a monumentelor și competențele lor

Organe competente Competențe
Parlamentul 1) elaborarea politicii de stat în domeniul evidenței, studierii, punerii în valoare, salvării, 

protejării, conservării şi restaurării monumentelor ce constituie patrimoniul cultural şi natural; 
2) aprobarea Registrului monumentelor; 
3) aprobarea Programului de stat privind ocrotirea, conservarea şi restaurarea monumentelor; 

finanțarea acestui Program şi acordarea de subvenții nerambursabile de la bugetul de stat
Guvernul (Ministerul 
Culturii, Ministerul 
Construcțiilor şi 
Dezvoltării Regionale, 
Ministerul Mediului)

1) întocmirea Registrului monumentelor; 
2) întocmirea Programului de stat privind ocrotirea, conservarea şi restaurarea monumentelor; 
3) finanțarea acestui Program de la bugetul de stat

Agenția de Inspectare 
şi Restaurare a 
Monumentelor pe lîngă 
Ministerul Culturii

1) Inspectarea pe teren a monumentelor de istorie, artă şi arhitectură şi a zonelor lor de 
protecție;

2) controlul/supravegherea respectării legislației în domeniul ocrotirii monumentelor

Consilii raionale, 
municipale, orășenești şi 
comunale

1) întocmirea Registrului monumentelor de importanță locală; 
2) întocmirea programelor privind ocrotirea, conservarea şi restaurarea monumentelor de 

importanță locală; 
3) finanțarea acestor programe şi acordarea de subvenții nerambursabile de la bugetele locale

Deținătorii monumentelor 
cu orice titlu juridic

1) luarea măsurilor ce asigură protecția şi paza monumentelor, prin punerea în adăpost şi 
supravegherea lor; 

2) respectarea contractelor de folosință şi a Regulamentului privind intervenția în zonele de 
protecție ale monumentelor şi folosința lor;

3) obligarea să respecte prevederile Legii privind ocrotirea monumentelor
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Registrul monumentelor

Registrul monumentelor din Republica Moldova este elaborat cu implicarea directă a structu-
rilor guvernamentale și se reactualizează pe bază de liste adiționale la un interval de trei ani. 
Listele adiționale se întocmesc în baza studiilor de inventariere a fondului muzeistic, arheologic, 
arhitectural, urbanistic, etnografic, de artă plastică şi memorială, ţinându-se cont de avizele şi 
propunerile instituțiilor specializate, indicate (Ministerul Construcțiilor şi Dezvoltării Regionale, 
Ministerul Mediului, Serviciul de Stat de Arhivă, Academia de Ştiinţe), ale altor instituții (instituții 
de învăţământ superior, fundații obștești, savanți, lucrători de muzeu şi bibliotecă) sau ale per-
soanelor particulare. Datele se centralizează, se verifică şi se prelucrează de Ministerul Culturii. 
Organele de stat pentru ocrotirea monumentelor sunt obligate să cerceteze sistematic starea în 
care se află monumentele, în scopul de a elabora programe ştiinţifice întemeiate pentru lucră-
rile de restaurare şi de conservare şi de a garanta la timp asigurarea materială şi documentară a 
lucrărilor.

În Republica Moldova, conservarea şi restaurarea monumentelor se întemeiază pe principii şi 
norme ştiinţifice universal acceptate. Conservarea monumentelor este prioritară lucrărilor de re-
staurare sau construcție. Restaurarea prin reparații şi lucrări adecvate de conservare prevede mai 
întâi măsurile ce ar stăvili avarierea şi ruinarea, păstrarea structurilor originale ale monumente-
lor, fără a ştirbi valoarea lor istorică, artistică sau ştiinţifică. Lucrările de conservare şi restaurare 
se execută conform normelor şi prescripțiilor adoptate de Ministerul Culturii. 

Lucrările de conservare şi restaurare se execută conform documentației tehnice, întocmite pe 
baza studiilor pluridisciplinare şi avizului organelor de stat pentru ocrotirea monumentelor. 
Organele de stat pentru ocrotirea monumentelor sunt obligate să preîntâmpine deteriorarea mo-
numentelor, asigurând efectuarea imediată a lucrărilor de conservare şi restaurare. Finanțarea 
pentru ocrotirea monumentelor de importanță națională sau locală se asigură din bugetul de 
stat prin intermediul Ministerului Culturii, bugetele locale, totodată acestea pot fi asigurate din 
contul plăților pentru arendă, inclusiv din chiria pentru terenul din zonele de protecție ale monu-
mentelor, din defalcările din beneficiul de pe turism, din venitul întreprinderilor care stingheresc 
ocrotirea monumentelor, din beneficiul organelor asigurării de stat, în conformitate cu acordurile 
încheiate, din veniturile şi donațiile organizațiilor care, pe baza statutului lor, ocrotesc monumen-
tele, din fondurile şi donațiile unor persoane fizice şi juridice, precum şi din alte surse legale.

În caz de nimicire, pierdere, vânzare fără avizare, tărăgănare a lucrărilor de salvare, protejare, 
conservare şi restaurare a monumentelor, este responsabil Ministerul Culturii, precum şi dețină-
torii. Serviciul de Stat de Arhivă este responsabil de evidența, integritatea şi utilizarea monumen-
telor documentare ce se află în păstrare la stat, precum şi de evidența monumentelor documen-
tare ce se află în proprietatea organizațiilor obștești sau a persoanelor particulare. Responsabil 
de integritatea şi utilizarea monumentelor documentare ce se află în proprietatea organizațiilor 
obștești sau a persoanelor particulare este deținătorul. Ministerul Mediului poartă răspundere 
pentru ocrotirea monumentelor patrimoniului natural al Republicii Moldova.
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9. Categoriile și clasificarea atracțiilor agroturistice 

Acte legislative și normative pentru protecția și conservarea obiectelor naturale

Lista orientativă a principalelor legi și hotărâri de guvern pentru protejarea și valorificarea (inclusiv turistică) 
a obiectelor din patrimoniul natural sunt promovate periodic și în conformitate cu majoritatea Convențiilor 
internaționale relevante. De regulă, acestea definesc tipurile de obiecte protejate, anumite restricții, dar 
și moduri nonpoluante de valorificare. Majoritatea acestor acte normative indică și activitățile de recreare 
și turism ca fiind reglementate într-un anumit mod, în funcție de statutul locului protejat (arii protejate de 
stat, gestionate de Agenția „Moldsilva” sau APL, private). 
Potențialul natural este văzut de legislația națională ca o totalitate de:
•	 monumente care fac parte din patrimoniul natural sunt considerate: 

- formațiunile fizice și biologice care au valoare națională sau internațională din punct de vedere 
estetic sau științific;

- formațiunile geologice și fiziografice și zonele constituind habitatul speciilor animale și vegetale 
amenințate de dispariție, care au valoare națională sau internațională din punct de vedere științific 
sau al conservării;

- siturile naturale sau zonele naturale care au valoare națională sau internațională din punct de ve-
dere științific, al conservării sau al frumuseții naturale (Legea nr. 1530-XII, art.1(4));

•	 obiectele și condițiile care pot fi folosite în scopuri curative și de profilaxie a bolilor se raportă la resur-
sele naturale curative (Anexa nr.3. Apele subterane minerale curative și de masă, nămolurile curative la 
Legea nr. 1102-XIII din 06.02.1997);

•	 principiile de bază ale gestiunii resurselor naturale sunt: a) asigurarea unei folosiri durabile a acestora; 
b) susținerea activității orientate spre folosirea rațională a resurselor naturale renovabile și economisi-
rea celor nerenovabile; c) folosirea contra plată a resurselor naturale (Legea nr. 1102-XIII, art. 11(2));

•	 mecanismul economic de gestiune a resurselor naturale funcționează datorită politicii financiar-credi-
tare și fiscal-bugetare și presupune: a) folosirea contra plată a resurselor naturale (plata pentru resur-
sele naturale și plata pentru poluarea mediului înconjurător); b) promovarea unei politici investiționale 
speciale în domeniul folosirii resurselor naturale, bazate pe evaluarea amortizării potențialului de re-
surse naturale (Legea nr. 1102-XIII, art.15(2)).

Terenurile destinate activităților de recreare, ocrotirii sănătății în Republica Moldova au următorul regim 
juridic:
•	 terenurile destinate activităților de recreație sunt terenurile prevăzute și folosite pentru odihnă și tu-

rism. Din această categorie fac parte terenurile pe care se află case de odihnă, pansionate, sanatorii, 
campinguri, baze turistice, tabere turistice și tabere de fortificare a sănătății, stații turistice, parcuri și 
tabere de copii, poteci didactico-turistice, trasee marcate. Modul de folosire a acestor terenuri este 
stabilit de autoritățile administrației publice locale și de organele de ocrotire a naturii (Legea nr. 828-XII, 
art. 58);

•	 din categoria terenurilor destinate ocrotirii sănătății fac parte terenurile pe care există obiecte de trata-
ment natural (izvoare cu ape minerale, nămoluri curative) și condiții climaterice deosebit de favorabile 
profilaxiei și tratamentului. Aceste terenuri sunt atribuite în folosință stațiunilor balneare, instituțiilor 
terapeutice și urmează a fi protejate în mod deosebit (Legea nr. 828-XII, art. 57);

•	 exploatarea apelor minerale, a resurselor aferente fondului apelor (nisip, pietriș, nămol terapeutic) se 
admite numai cu autorizația organelor de autoadministrație locală (Legea nr. 1515-XII, art. 48).

Cadrul legislativ-normativ de reglementare a domeniului 
1. Hotărârea Guvernului nr. 187 din 20.02.2008 „Pentru aprobarea Regulamentului privind arenda fondului 

forestier în scopuri de gospodărire cinegetică şi/sau de recreere”;
2. Legea privind ocrotirea monumentelor nr. 1530-XII, 22.06.1993, Monitorul Oficial nr. 1/3, 30.01.1994;
3. Legea privind protecția mediului înconjurător nr. 1515-XII, 16.10.1993;
4. Legea cu privire la resursele naturale nr. 1102-XIII, 06.02.1997;
5. Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat nr.1539-XIII, 25.02.1998;
6. Codul silvic nr. 887, 21.06.1996;
7. Codul funciar nr. 828, 25.12.1991;
8. Hotărârea Guvernului „Privind reglementarea funcționării zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice” 

nr. 737 din 11.06.2002, Anexa nr.2;
9. Hotărârea Guvernului „Despre aprobarea Regulamentului privind zonele protejate naturale și construite” 

nr.1009 din 05.10.2000 /Monitorul Oficial nr. 127-129/1114 din 12.10.2000/.
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Aspecte legislative și normative privind protecția și conservarea atracțiilor naturale re-
zervate și forestiere

În plan legislativ, relativ mai bine reglementate sunt acțiunile de turism pentru suprafețele împădurite și 
cele ale Fondului ariilor naturale protejate de stat.
Pădurile au particularități speciale în legislația națională:
•	 în raport cu funcțiile ce le revin, se disting următoarele categorii funcționale de păduri: cu funcții igi-

enico-sanitare și de recreere; de conservare a genofondului (pădurile rezervațiilor, pădurile parcurilor 
naționale, pădurile monumente ale naturii etc.) (Legea nr. 887, art. 14(2));

•	 produse nelemnoase sunt: rezultatele folosirii pădurii în scopuri de cercetare științifică, de recreare, 
turistice, sportive etc. (Legea nr.887, art. 33(3));

•	 pentru organizarea odihnei populației, autoritățile publice locale, gestionarii de terenuri din fondul 
forestier, precum și, cu acordul lor, alte întreprinderi, instituții și organizații desfășoară activități de 
amenajare a sectoarelor de pădure și de deservire social-culturală a populației în pădurile zonelor verzi 
ale localităților și în alte păduri care sunt folosite pentru odihnă, sport și turism, păstrând mediul silvic 
și landșafturile naturale, arhitectura zonelor suburbane și respectând cerințele sanitare (Legea nr. 887, 
art. 39(1)).

Fondul ariilor naturale protejate de stat este deschis parțial pentru turism. Atracțiile incluse în acest fond 
tradițional fac obiectul traseelor excursioniste. Fluxurile de vizitatori sunt mici, orientate pe trasee speciale, 
iar spațiile pentru agrement şi alimentație sunt amenajate sumar. Rezervațiile naturale, braniştile, parcurile 
naționale, monumentele artei horticole, parcurile zoologice sunt persoane juridice finanțate de stat, dispun 
de conturi proprii extrabugetare din mijloace obținute prin activitatea ştiințifică, editorială, recreațională şi 
instructivă. Fondul extrabugetar este folosit în exclusivitate pentru buna întreținere a rezervațiilor naturale, 
braniştilor, parcurilor naționale şi monumentelor naturii (Legea nr.1515-XII, art.65).
Practicarea turismului în ariile protejate de stat din Republica Moldova

Tip arii naturale Activități de turism, agrement și recreație Reglementări în zone de protecție
Rezervații științifice •	 Accesul persoanelor se face în baza unui permis;

•	 Admise: activități ce nu contravin sarcinilor rezerva-
ției, aprobate de consiliul ei științific;

•	 Interzis: orice formă de odihnă a populației, depla-
sarea prin locuri neamenajate, aprinderea focurilor 
de tabără

•	 Zona de protecție obligatorie în jurul obiectu-
lui de 1000-1500 m;

•	 Se admite organizarea unor zone de recreație 
reglementată

Rezervații naturale •	 Organizarea de excursii pentru educația ecologică;
•	 Instalarea la hotare a bornelor, panourilor de aver-

tisment, indicatoarelor;
•	 Interzis activități neautorizate: turism, agrement, 

construcții, amenajări, recoltare, campare

•	 Zona de protecție obligatorie în jurul obiectu-
lui de 700-1000 m;

•	 Se admite organizarea unor zone de recreație 
reglementată

Rezervații peisagistice •	 Asigurarea dezvoltării durabile în scopuri recreative, 
estetice și culturale;

•	 Obligativitatea angajaților și vizitatorilor de a reduce 
impactul antropic asupra mediului;

•	 Instalarea la hotare a panourilor de avertisment, 
indicatoarelor;

•	 Prevenirea efectelor negative ale activității eco-
nomice;

•	 Interzis activități neautorizate: intrarea persoanelor, 
turism, agrement, construcții, amenajări, campare, 
fotografiere, filmare

•	 Zona de protecție obligatorie în jurul obiectu-
lui de 700-1000 m;

•	 Terenurile din zona de protecție rămân la 
dispoziția deținătorilor pentru activități 
economice tradiționale nonpoluante;

•	 Interzis: staționarea autovehicolelor în zone 
nepermise

Arii cu management multi-
funcțional

•	 Crearea de condiții pentru turism și agrement 
reglementat;

•	 Organizarea de excursii pentru educația ecologică;
•	 Instalarea la hotare a panourilor de avertisment, 

indicatoarelor;
•	 Interzis activități neautorizate: turism, agrement, 

construcții, amenajări

•	 Zona de protecție obligatorie în jurul obiectu-
lui de 700-1000 m;

•	 Se admite organizarea unor zone de recreație 
reglementată

Monumente de arhitectură 
peisajeră

•	 Crearea modelelor scenice atractive sau unice din 
punct de vedere estetic în scopuri recreative

•	 Zona de protecție obligatorie în jurul obiectu-
lui de 100-150 m;

•	 Se admit activități economice ce nu sunt în 
detrimentul monumentului;

•	 Interzis: staționarea autovehicolelor în locuri 
nepermise

Monumente ale naturii •	 Itinerare turistice pedestre;
•	 Instalarea de indicatoare, borne, panouri de 

avertisment 

•	 Zona de protecție obligatorie în jurul obiec-
tului (geologice, paleontologice, hidrografice, 
zoologice, botanice, mixte) de 500-1000 m, în 
jurul arborilor seculari – de 30-50 m;

•	 Se admite organizarea unor zone de recreație 
reglementată
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9. Categoriile și clasificarea atracțiilor agroturistice 

Acte legislative și normative pentru protecția și conservarea obiectelor naturale

Legislația națională tratează univoc importanța obiectelor de cultură cu valoare turistică în scopuri de 
recreare, odihnă, agrement și turism:
•	 toate monumentele, situate pe teritoriul Republicii Moldova, fac parte din patrimoniul ei cultural 

și natural și se află sub protecția statului (Legea nr. 1530-XII, art.1(2));
•	 organele de stat pentru ocrotirea monumentelor controlează efectuarea lucrărilor de evidență, 

studiere și punere în valoare (inclusiv turistică – n.a.) a monumentelor (Legea nr. 1530-XII, art.17).
Sunt specificate diferite tipuri de monumente din patrimoniul cultural și natural cu valoare turistică 
în definiții, indicații de ordin administrativ, principii de gestionare, categorii funcționale etc., care 
înlesnesc buna lor utilizare în scopuri de recreere, odihnă, agrement, turism. 

Pentru potențialul antropic (cultural-istoric) sunt relevante următoarele aspecte.
•	 Monumente care fac parte din patrimoniul cultural sunt considerate:

- operele de arhitectură, sculptură sau pictură monumentală, elementele sau structurile cu 
caracter arheologic, inscripții, grote și grupuri de elemente care au valoare națională sau in-
ternațională din punct de vedere istoric, artistic sau științific;

- ansamblurile: grupuri de construcții izolate sau grupate care, datorită arhitecturii, unității și 
integrității lor în peisaj, au valoare națională sau internațională din punct de vedere istoric, 
artistic sau științific;

- siturile: lucrări ale omului sau opere rezultate din conjugarea acțiunilor omului, precum și zo-
nele incluzând terenurile arheologice care au valoare națională sau internațională din punct 
de vedere istoric, estetic, etnografic sau antropologic (Legea nr.1530-XII, art.1 (3)).

•	 Registrul monumentelor se constituie pe baza investigațiilor pluridisciplinare, efectuate de: Mi-
nisterul Culturii și instituțiile subordonate acestuia, Ministerul Construcțiilor și Dezvoltării Regio-
nale, Ministerul Mediului, Serviciul de Stat de Arhivă, Academia de Științe, instituțiile de învăță-
mânt superior, fundațiile obștești, savanți, lucrători de muzeu și bibliotecă, persoane particulare 
(Legea nr. 1530-XII, art.4(1)).

•	 Statul încurajează activitatea fundațiilor obștești și a persoanelor particulare care își propun pu-
nerea în valoare (turistică – n.a.) și folosirea monumentelor și zonelor lor de protecție (Legea nr. 
1530-XII, art.22).

•	 Restaurarea, reconstruirea monumentelor în scopul expunerii lor se efectuează, conform unor 
programe de stat elaborate de specialiști în domeniul de referință și aprobate de Guvern (Legea 
nr. 1530-XII, art.29(2)).

Cadrul legislativ-normativ de reglementare a domeniului 
1. Legea nr. 218 din 17.09.2010 privind protejarea patrimoniului arheologic, în Monitorul Oficial nr. 235-240 

din 03.12.2010, data intrarii în vigoare: 03.03.2011.
2. Legea privind ocrotirea monumentelor, nr. 1530-XII, 22.06.1993, Monitorul Oficial nr. 1/3, 30.01.1994.
3. Codul funciar nr. 828, 25.12.1991.
4. Hotărârea Parlamentului „Pentru punerea în aplicare a Legii privind ocrotirea monumentelor” nr. 1531– XII 

din 22.06.1993, Monitorul Oficial nr. 1/4 din 30.01.1994.
5. Hotărârea Guvernului „Despre aprobarea Regulamentului privind zonele protejate naturale și construite” 

nr.1009 din 05.10.2000, Monitorul Oficial nr. 127-129/1114 din 12.10.2000.

Foto: Viorel MironFoto: Viorel MironFoto: Viorel Miron
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Drepturi, obligații, restricții legate de utilizarea resurselor în activitățile de turism, odih-
nă, recreare

•	 Dreptul de a dispune de monumente de stat sub formă de bunuri imobile și mobile este exercitat 
de Parlament, Guvern, consiliile, municipale, orășenești și comunale, primării (Legea nr. 1530-XII, 
art.7(2-5)).

•	 Organele de stat și persoanele indicate la alineatele 2-6 ale art.7 pot transmite monumentele de 
care dispun în posesiune, folosință ori pentru păstrare temporară instituțiilor și organizațiilor de 
stat sau obștești (acordând prioritate muzeelor, arhivelor, bibliotecilor și altor instituții specializa-
te), precum și persoanelor particulare (Legea nr. 1530-XII, art.8).

•	 Monumentele ce sunt în proprietate privată pot fi vândute, donate sau înstrăinate cu notificarea 
obligatorie a organelor de stat pentru ocrotirea monumentelor (Legea nr.1530-XII, art.9(1)).

•	 Organele de stat pentru ocrotirea monumentelor susțin activitatea fundațiilor obștești privind 
evidența, studierea, punerea în valoare, salvarea, protejarea, conservarea, restaurarea și propa-
garea monumentelor (Legea nr. 1530-XII, art.49).

•	 Fundațiile obștești, în scopul propagării monumentelor și facilitării finanțării lucrărilor de proteja-
re a monumentelor, pot crea întreprinderi și ateliere de conservare, restaurare și reparație a mo-
numentelor, organiza rute turistice, expoziții, deschide magazine, edita tipărituri (Legea nr. 1530-
XII, art.51(3)).

•	 Cetățenii, în condițiile prezentei Legi, au acces liber pe teritoriul fondului forestier. Folosirea pă-
durilor de către cetățeni are loc în scopuri de recreare, pentru recoltarea gratuită a fructelor și 
pomușoarelor sălbatice. Modul și condițiile de folosire a pădurilor în scopurile menționate sunt 
stabilite de autoritățile administrației publice locale și de organele silvice de stat (Legea nr. 887, 
art.32(1)).

•	 Accesul cetățenilor în păduri și recoltarea produselor accesorii pot fi limitate sau interzise de către 
organele silvice de stat, prin decizia autorităților administrației publice locale, în scopul prevenirii 
incendiilor sau în alte scopuri, iar în pădurile rezervațiilor și în alte păduri cu regim special de 
protecție – în legătură cu stabilirea unui regim special (Legea nr. 887, art.32 (2)).

•	 Tăierile principale sunt interzise în: pădurile parcurilor naționale, pădurile monumente ale naturii, 
pădurile de importanță științifică sau istorico-culturală, plantațiile silvice cu pomi fructiferi, pădu-
rile urbane, pădurile-parc, sectoarele de păduri-parc din zonele verzi ale localităților, pădurile din 
prima și a doua zonă de protecție sanitară a surselor de alimentare cu apă și stațiunilor balneare, 
pădurile antierozionale (Legea nr. 887, art.36(4)).

•	 Resursele naturale proprietate privată aparțin persoanelor fizice sau juridice cu dreptul de pose-
siune, de folosință și de dispoziție, în condițiile legii. Dreptul de proprietate privată asupra resur-
selor naturale este limitat (Legea nr. 1102-XII, art.8(4)).

•	 În rezervaţia ştiinţifică sunt interzise activităţi ce pot conduce la dereglarea evoluţiei fireşti a 
proceselor naturale, în special: j) aprinderea rugurilor, orice formă de odihnă a populației; k) 
aflarea persoanelor străine, cu excepția lucrătorilor științifici din alte instituții și a reprezentanților 
organizațiilor neguvernamentale care au permis (Legea nr. 1538-XIII, art.26).

•	 Se consideră contravenții, dacă nu constituie, potrivit legii, infracțiuni, următoarele fapte:
- intrarea persoanelor neautorizate, cu sau fără autovehicole;
- camparea în zone interzise;
- organizarea și desfășurarea neautorizată de activități economice, de turism și agrement;
- fotografierea sau filmarea în scopuri comerciale fără achitarea de taxe (Legea nr. 1538-XIII, 

art.98(2)).
•	 Persoanele fizice și juridice care au pricinuit daune unui monument sau zone de protecție a lui vor 

readuce acestea la starea lor inițială, precum și zona respectivă de protecție. Beneficiul obținut 
în urma folosirii ilicite a monumentelor este perceput în mod incontestabil de organele fiscale 
(Legea nr. 1530-XII, art.53).
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Capitolul 10. 
Ospitalitatea în agroturism 

Cerințe generale față de prestărorii de servicii turistice în mediul rural

Servicii prestate în cadrul agropensiunii 

În domeniul serviciilor, reușita afacerii depinde de aceea cât de satisfăcuți au rămas clienții. Cu atât 
mai mult în sfera turismului, unde caracterul serviciului de oferire a ospitalității de la persoană la 
persoană ne impune să folosim mai multe tehnici specifice și să depunem mai multe eforturi, pentru 
ca oaspetele nostru să rămână mulțumit. 
Însă trebuie să ținem cont că oferta structurilor turistice rurale dintr-o regiune de obicei este grupată în 
jurul unor necesități de baza ale călătorului – cazarea, alimentarea, deplasarea în zonă, agrementul etc.

În cadrul agropensiunii sunt prestate nemijlocit servicii de găzduire în mediul rural ce presupun:
•	 primire pentru sejur în odăi separate dotate cu paturi (individuale, matrimoniale, duble) și alt 

mobilier (dulap, masă, scaun, oglindă, perdele) necesar pentru folosirea în exclusivitate de către 
turist;

•	 oferirea serviciilor generale: electricitate, TV, radio, telefon, grup sanitar și WC (separat sau co-
mun), apă curată rece/caldă, canalizare și alte instalații și servicii edilitare și casnice;

•	 oferirea turiştilor a posibilității de servire a mesei de sine stătător: bucătărie la dispoziția turiștilor, 
frigider, aragaz, vase și ustensile de bucătărie, spații pentru servirea mesei sau sufragerie dotată 
cu mobilier adecvat și inventar, apă curentă; sau servicii de servire a mesei oferite de gazdă: 
spații separate adecvate normelor stabilite (bucătărie complet echipată, sufragerie sau spații de 
servire, hol), ospătari și alt personal de servire, prepararea bucatelor după un meniu prestabilit 
(bucătăria europeană, tradițională sau locală), produse agricole proprii ş.a.; inventar și veselă 
pentru servirea mesei, mobilier adecvat, meniu (scris, după caz, și într-o limbă de circulație inter-
națională), apă curentă caldă/rece ş.a.;

•	 oferirea altor servicii persoanelor aflate în călătorie: informare-comunicare (de dorit într-o limbă 
cunoscută turiștilor), oferirea curții proprii cu spații verzi și împrejurimi estetice pentru diver-
se activități, oferirea spațiului pentru joaca copiilor, parcare a automobilului (sau garaj), parcele 
de campare (şedere în corturi) cu materiale care asigură o delimitare estetică și eficiență de la 
celelalte spații, spațiu pentru depozitarea echipamentelor sportive și de agrement, asigurarea 
protecției turiștilor și bunurilor lor etc.;

•	 servicii adăugătoare: telefon, transport, curier etc.
Vorbind despre prestarea acestor servicii în agropensiune, trebuie să ne axăm pe ideea că comporta-
mentul celor care deservesc clienții este parte a produsului oferit spre vânzare.
Există câteva reguli simple care dictează comportamentul gazdelor și personalului angajat al agropen-
siunii și, totodată, respectarea lor sporește gradul prestației:
Regula de aur: Salutați oaspeții într-o manieră caldă și sinceră; folosiţi numele clientului ori de câte 
ori este posibil;
Regula de argint: Anticipați dorințele oaspeților și încercați (în limita posibilităților) să le îndepliniţi 
cât mai bine;
Regula de fier: ”Zîmbiți!” Considerați-vă tot timpul ca pe o scenă deschisă, de aceea zâmbiți, 
mențineți contactul vizual cu oaspeții și folosiți vocabularul potrivit.
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Cerințe de bază pentru gazdele din industria ospitalităţii în mediul rural 

Adeseori, agropensiunea este o afacere de familie. În gestionarea activității, de regulă, sunt implicați 
ambii soți, care acoperă tot spectrul de responsabilități necesare derulării afacerii. Spre deosebire de 
celelalte unități de primire a clienților cu funcțiune de cazare și servire a mesei, în pensiuni o persoană 
poate executa mai multe funcții. De exemplu, proprietara pensiunii poate îmbina funcțiile directorului 
structurii de alimentare, şef-bucătarului și economului. În același timp, proprietarul acestei structuri 
de primire poate executa în timpul servirii mesei funcțiile ospătarului, barmenului și somelierului 
(persoana care este responsabilă pentru servirea clienților cu băuturi ce se asociază cu bucatele din 
meniu). 
În acest scop, se vor evidenția capacitățile profesionale speciale, responsabilitățile de bază și calitățile 
personale, care sunt necesare persoanelor respective. 

Proprietara pensiunii Proprietarul pensiunii

Calități personale speciale: 
inițiativă, spirit comercial, memorie și memorie vizuală 
dezvoltate, bun gust și miros, grijă pentru igienă, ușurința 
în calcul și operativitate în întocmirea documentelor 
primare și a situațiilor statistice, disponibilitate pentru 
control și analiză

Calități personale speciale: 
rezistență fizică, memorie bună, tact profesional, 
inițiativă și spirit comercial

Capacități profesionale speciale: 
contabilitate și gestiune, norme și reguli de igienă și de 
protecție a muncii, norme și tehnici de păstrare a mărfu-
rilor, tehnologia alimentelor și produselor culinare, cunoș-
tințe și deprinderi privind aranjarea meselor și efectuarea 
serviciilor, metodologia de calculare a prețurilor

Capacități profesionale speciale: 
cunoașterea potențialului pieței, competență în 
alegerea calitativă a mărfurilor, bun organizator al 
locului de muncă și spațiilor de depozitare, tehnici 
de servire cu băuturi alcoolice, cunoașterea meto-
dologiei de calculare a prețurilor

Responsabilități (atribuțiile, sarcinile): 
planificarea și organizarea lucrului în spațiile de cazare, 
bucătărie și în salonul de servire a mesei, realizarea/
supravegherea și controlul lucrărilor din spațiile de cazare, 
bucătărie și salonul de servire a clienților, stabilirea 
necesarului de mărfuri și materiale, evidența/gestionarea 
stocurilor de inventar, materialelor și produselor, servirea 
clienților etc.

Responsabilități (atribuții, sarcini): 
asigurarea transportului, depozitării și păstrării 
mărfurilor în condiții igienico-sanitare corespunză-
toare normelor, asigurarea necesarului de băuturi 
și alte mărfuri specifice, păstrarea și gestionarea 
băuturilor, stabilirea necesarului de sortimente 
de băuturi potrivit listei preparatelor, servirea 
clienților etc. 
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Cerințe de bază pentru personalul angajat în industria ospitalității

În sfera serviciilor, personalul este parte componentă a serviciului oferit, de acea accentul pe eviden-
țierea unor calități umane contează foarte mult. În pensiunile turistice rurale, unde există un mediu 
specific, personalul angajat trebuie să dea dovadă de calități personale caracteristice unui sătean și, 
în același timp – de calități profesionale necesare într-o unitate clasificată de primire a turiștilor (vezi 
Anexele 13 și 14).

Vom analiza unele calități personale necesare unui lucrător din sfera deservirii, cum ar fi:
•	 punctualitatea (să fii punctual presupune să fii exact, să respecți întocmai termenul sau momen-

tul fixat) la primirea și deservirea oaspeților; 
•	 tactul profesional, care presupune simțul măsurii, determină o comportare corectă, delicată şi 

adecvată. În exprimare e dorit să fie evitate formulele categorice, de exemplu: “Nu aveți drepta-
te”, “Nu este adevărat”, “În niciun caz” etc.;

•	 bunele maniere reprezintă modul corect și acceptat de comportament al oamenilor în societate. 
În cadrul activității legate de deservirea zilnică a clienților, venim în contact cu persoane care nu 
ne cunosc, dar ne apreciază după felul în care ne comportăm. Cel mai înalt nivel de apreciere în 
acest domeniu este încrederea ce se capătă prin discreție: nu trebuie să urmărim conversațiile cli-
enților, nu trebuie să intervenim în discuții, nu ne exprimăm părerea decât dacă suntem întrebaţi 
etc.;

•	 gestica este ansamblul de gesturi folosite pentru manifestarea dorințelor, sentimentelor și in-
tențiilor umane. Acestea sunt întregite de felul în care ne deplasăm, de poziția corpului în timpul 
activității profesionale etc. Trebuie să mergem cu pași mărunți, în ritm vioi, evitând alergarea. 
Circulația prin salonul de servire a clienților și prin întreaga pensiune se va face pe partea dreaptă, 
acordând prioritate clienților;

•	 Salutul (cuvânt, enunţ sau gest cu care se salută) trebuie să fie însoţit de o ușoară înclinare a cor-
pului și de un zâmbet. A saluta înseamnă a face un gest sau a rosti o formulă uzuală de politețe, 
de respect, de simpatie etc. la întâlnirea cu cineva sau la despărțire;

•	 Exprimarea (formularea unor idei sau sentimente) trebuie să fie corectă, clară, concisă.

Calități personale generale Capacități profesionale generale

	înclinaţie pentru lucrul cu oaspeți în casa proprie;
	prezență plăcută și amabilă;
	comunicare la nivelul oaspetelui;
	vestimentație întreţinută și cu gust asortată;
	capacitate de conducere a lucrului în echipă;
	creativitate, imaginație, simț artistic;
	responsabilitate pentru munca prestată

	cunoașterea unor tehnici de conducere a 
activităților în grup;

	tehnologia de deservire a turiștilor în unitățile de 
cazare și alimentare;

	amenajarea pensiunii rurale;
	marketing-ul turistic;
	gestiunea resurselor umane;
	cultura generală solidă;
	cunoaşterea 1-2 limbi de circulație internațională.
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Cazare: tehnici de deservire

Cerințe generale pentru spațiile de cazare

Cazarea este serviciul central oferit de o pensiune rurală. Acest serviciu trebuie să fie de o calitate 
superioară. Întreaga condiție fizică a unității de cazare, anturajul și amabilitatea personalului trebuie 
să ofere încrederea unui sejur liniștit și sigur. Cum se oferă acest serviciu, depinde deja de organizarea 
sistemului de deservire și pregătire a personalului care realizează acest sistem.

În practica internațională, sistemul de oferire a serviciilor de cazare este compus din:
•	 organizarea unui spațiu comod pentru cazare;
•	 menținerea permanentă a curățeniei în spațiile închiriate turiștilor și în spațiile comune;
•	 comportamentul profesional al personalului.

Fiecare persoană, unde nu s-ar găsi, în majoritatea cazurilor simte necesitatea unui adăpost propriu 
comod, care să-i permită o odihnă plăcută. Cazarea în orice structură de primire turistică presupune 
oferirea minimului necesar pentru şedere. 

Turistul, mai ales cel care alege ca loc de cazare o agropensiune, de regulă nu se așteaptă la comodi-
tăți sofisticate: un pat, o noptieră pentru lucrurile personale, un dulap pentru haine, liniște și ordine. 

Sunt câteva reguli ce pot ajuta efectiv la prestarea minimului de servicii așteptat de oaspete:
- lipsa în spațiile de cazare a lucrurilor personale ale gazdelor;
- lipsa în spațiile de cazare a obiectelor personale ale oaspeților precedenți;
- amenajarea fiecărei camere cu gust, în stil propriu, deosebit prin ajustarea culorilor, facturii sto-

felor ş.a., folosite în interiorul spațiului de cazat;
- aranjarea patului prin folosirea diferitor modalități de combinare a dotării standard: două cer-

șafuri, o plapumă și o pernă; cearșaf, plic pentru palpumă, plapumă și o pernă; patul poate fi 
acoperit cu cuvertură sau fără aceasta;

- asigurarea oaspetelui în fiecare seară a unei mici surprize, cum ar fi: o bomboană, un simbol al 
pensiunii etc. Aici mult depinde de fantezia și gustul proprietarilor pensiunii rurale (cu caracter de 
recomandare).
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Tipuri de curățenie în spațiile de cazare

Când analizează posibilitatea revenirii într-o locație de cazare, majoritatea turiștilor pun curățenia 
pe primul plan drept criteriu principal. Putem spune cu mare probabilitate că pregătirea bună a 
personalului și axarea acestuia pe executarea impecabilă a sarcinilor va asigura creșterea numă-
rului clienților fideli ai agropensiunii.

În practica hotelieră internațională există mai multe tipuri de curățenie ce sunt practicate în ho-
use-keeping (întreținerea spațiilor de cazare). Însă în această lucrare aducem cu titlu de reco-
mandări tipurile de curățenie și activități specifice, ce pot fi efectuate în spațiile de cazare ale 
agropensiunilor.

Curățenia după eliberarea camerei:

1. Se debarasează vasele de la room service, se strâng 
orice resturi și gunoaie și se elimină din cameră;

2. Se deschid ferestrele pentru aerisirea camerei; 

3. Se strâng în sac special prosoapele și lenjeria de pat;

4. Se începe curățenia de sus până în jos;

5. Se înfață patul;

6. Se efectuează curățenia în baie, de sus în jos;

7. Se pune hârtia igienică (2 bucăți), prosoape (cel 
puțin 2/pers.), produse cosmetice sau se adaugă 
șampon și săpun în dozatoare fixate, produsele de 
bun venit (dulciuri, fructe, flori, suvenire etc.);

8. Se aspiră camera

Curățenia în camerele ocupate:

1. Se debarasează vasele de la room service, se 
strâng orice resturi și gunoaie și se elimină din 
cameră;

2. Se deschid ferestrele pentru aerisirea camerei; 

3. Se strâng în sac special prosoapele și lenjeria de 
pat (dacă este cazul);

4. Se șterge praful (dacă este cazul);

5. Se face patul;

6. Se face curat în baie;

7. Se aspiră camera

Curățenia de întreținere

1. Se deschid ferestrele pentru aerisirea camerei; 

2. Se șterge praful;

3. Se aspiră (dacă este cazul)

Curățenia lunară/generală

1. Se șterge praful;

2. Se șterg geamurile;

3. Se aspiră salteaua și se întoarce pe cealaltă parte;

4. Se dă patul la o parte, se aspiră; se spală 
mocheta (țesătura plușată, cu bătătură de in sau 
de cânepă și cu urzeală de lână, folosită pentru 
covoare; bucată din acest fel de țesătură, care 
acoperă (de obicei) toată suprafața podelei), 
dacă există;

5. Se spală perdelele, draperiile, salteluțele de 
protecție
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Reguli de întreținere a spațiilor de cazare

În sistemul de oferire a serviciilor de cazare, un loc important îl ocupă curățenia și ordinea impecabilă 
în spațiile ce sunt destinate clienților pensiunii. Explicația este simplă: clienților li se închiriază came-
re, care au mai fost utilizate de numeroase alte persoane înaintea lor. Altfel spus, un produs “la mâna 
a doua”, în condițiile în care acasă, uzual, clienții nu dorm pe saltele procurate “la mâna a doua”, nu 
folosesc prosoape cumpărate “la mâna a doua” etc.  Acesta este motivul pentru care întreţinerea ca-
merelor are o importanță vitală. Odată intrat în cameră, clientul nu trebuie să aibă nici cea mai slabă 
mărturie a faptului că respectivul spațiu a servit adăpost și altora. 

În practica internațională se acceptă că curățarea unei camere ocupate durează în medie 20 de mi-
nute, iar curățarea unei camere eliberate de client durează, de obicei, 30-45 de minute, în funcție de 
camera și murdăria lăsată în urmă de client. Într-o zi de lucru o cameristă poate să efectueze curățenia 
a 15-20 de camere eliberate sau ocupate. 

În cele mai dese cazuri, în agropensiuni efectuarea curățeniei poate avea loc numai la eliberarea 
camerei și nu este prevăzută schimbarea lenjeriei și prosoapelor în fiecare zi. Evident, schimbarea 
lenjeriei și prosoapelor se face după fiecare turist. În egală măsură, schimbarea se face de câte ori 
este nevoie, în cele mai dese cazuri, la pensiuni de 2-3 stele – o dată la 2-3 zile. 

Urgența pregătirii este criteriul după care se face ordine în camerele pensiunii și arată astfel:
1. Camerele rezervate;
2. Camerele ocupate, fără clienți;
3. Camerele ocupate, cu clienți;
4. Camerele eliberate, nerezervate.

Câteva recomandări referitor la efectuarea curățeniei:
•	 Întotdeauna de sus în jos;
•	 Nu se pune produsul de curățare direct pe suprafața curată, ci numai pe lavetă;
•	 Nu aveți acces la bagajele clientului în dulapuri sau sertare; 
•	 Nu se schimbă ordinea în care el și-a aranjat lucrurile! 
•	 Se aranjează doar îmbrăcămintea sau încălțămintea aruncată neglijent prin cameră;
•	 Curățenia în baie se efectuează doar în mănuşi de protecție!

Aceste recomandări vă vor fi utile și vă vor ajuta să mențineți ordine și curățenie în pensiunea dum-
neavoastră.
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Guvernanta: particularitățile serviciului

Într-o pensiune nu este nevoie de mulți angajați, ca de exemplu de guvernante (persoane care în 
mod special se ocupă de repartizarea lenjeriei, detergenţilor, inventarului etc.) cum se practică în 
hotelurile mari. Pentru acest gen de activitate poate fi responsabilă proprietara pensiunii. Totodată, 
este nevoie să cunoaștem cu exactitate care sunt sarcinile care le preia gazda pentru eficientizarea și 
optimizarea procesului de deservire în spațiile de cazare.

În tabelul de mai jos vă propunem principalele sarcini din atribuțiile guvernantei și unele explicații în 
acest sens.

Sarcini Explicații 

Planificarea bugetului anual Stabilește nivelul veniturilor totale și cheltuielilor totale 
anuale

Planificarea și controlul lucrărilor de curățenie Planifică orarul lucrărilor de curățenie zilnică/la plecarea 
oaspeților, controlează starea de curățenie și funcționarea 
echipamentelor, ajută dacă este nevoie cameristei

Gestiunea produselor de uz personal ale 
clienților pensiunii

Produsele de uz personal includ produsele de primă nece-
sitate, cum ar fi: sapun, gel/şampon, pastă de dinți, ațe cu 
ace, perii pentru încălțăminte de una singură folosință, pungi 
igienice, șervețele, hârtie igienică etc.

Gestiunea produselor de întreţinere Se includ detergenti, dezinfectanți, geluri pentru veselă, 
înalbitori etc.

Gestionarea lenjeriei Repartizează lenjeria după tipuri, livrează necesarul zilnic de 
lenjerie cameristei, verifică starea lenjeriei și procură cantita-
tea necesară de lenjerie

Coodonarea activităţii de spălare și călcare a 
lenjeriei

Organizează procesul de spălare și întreţinere a lenjeriei, 
controlează calitatea lucrului făcut

Păstrarea obiectelor uitate Preluarea obiectelor uitate de oaspeți de la cameristă, păstra-
rea lor și restituirea proprietarilor

Aranjarea decorațiunilor florale Aranjarea buchetelor pentru diferite ocazii: în fiecare zi pen-
tru mesele obișnuite, iar în zilele de sărbători și la aniversări 
– pentru mese festive; aranjarea decorațiunilor florale de 
ambianță, pentru a crea un mediu plăcut în toate spațiile în 
care au acces turiștii
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Camerista: particularitățile serviciului

În agropensiunile de tip familial, în cele mai dese cazuri, personalul este alcătuit din membrii fami-
liei sau rudele apropiate. Printre cele mai complicate funcții ale personalului se regăsește și funcția 
cameristei, care răspunde în sens direct pentru imaginea spațiilor de cazare, ba mai mult – pentru 
imaginea pensiunii. 

Într-un hotel clasic, cameristelor le revine un număr mare de camere (15-20 camere/zi ,în funcție de 
categoria hotelului și tipul de curățenie ce trebuie efectuat în spațiile de cazare). 
Având în vedere faptul că într-o agropensiune numărul spațiilor de cazare nu este atât de mare, 
această funcție se combină cu alte activități, cum ar fi: întreţinerea spațiilor comune (holul, antreul, 
salonul de servire a mesei), întreţinerea bucătăriei, spălarea lenjeriei etc., toate efectuate de o sin-
gură persoană.

O imagine mai clară referitor la aceea cu ce se ocupă în mod normal o cameristă, principalele sarcini 
din atribuțiile ei și unele explicații în acest sens sunt în tabelul de mai jos.

Sarcini Explicații

Prezentarea și primirea 
sarcinilor zilnice

Este obligatorie prezența la serviciu în fiecare zi și îndeplinirea exactă a sarcinilor 
primite dimineața de la proprietar

Urmarea cu strictețe a  
programului de lucru

Se întocmeşte periodic un caiet de sarcini, care vor fi îndeplinite pe parcurs

Aranjarea camerelor libere Această activitate presupune verificarea în fiecare dimineață a stării camerelor 
libere ce pot fi ocupate pe parcursul zilei, aducerea lor în ordine și menținerea 
acestora

Schimbarea lenjeriei Schimbă tot setul de lenjerie și prosoape după plecarea turiștilor și dacă este 
necesar – la dorința clienților

Curățarea antreului și holu-
lui pensiunii

Menține într-o stare impecabilă antreul și holul pensiunii, deoarece acestea sunt 
spații în care turiștii au acces liber în orice moment al zilei

Curățarea grupurilor sanita-
re (baie, veceu)

Întreţinerea zilnică (sau de câte ori este necesar) a curățeniei în grupurile sanita-
re din odăile de cazare și din spațiile publice, astfel încât să nu deranjeze clienții

Colectarea obiectelor uitate 
de clienți

Este obligată să strângă lucrurile uitate de turiști în spațiile de cazare, salonul de 
servire a mesei și să le transmită proprietarului pensiunii

În condițiile unei pensiuni rurale, neapărat se pune și problema spălării obiectelor din textil ale aces-
tei unități și cine este responsabil pentru realizarea acestui serviciu. Cel mai comod ar fi organizarea 
spălării lenjeriei în cadrul aceleiași structuri de primire, prin aceasta putând diversifica și spectrul 
serviciilor adăugătoare cu plată oferite clienților – servicii de spălare-călcare a lucrurilor personale 
sau oferirea posibilității turiștilor să efectueze acest lucru personal (serviciu adăugător fără plată sau 
contra unei plăți simbolice). Responsabilă pentru acest lucru poate fi tot proprietara agropensiunii, iar 
executarea acestei funcții îi poate reveni cameristei. 
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10. Ospitalitatea în agroturism

Tehnologia prestării serviciului de alimentare în agropensiune 

Serviciul de alimentare în agropensiune: cerințe generale față de personal

Agropensiunile, pe lângă serviciul de cazare, aproape în mod obligatoriu prestează încă un serviciu de 
bază – de alimentație. Turiștii care vin în agropensiuni din start sunt îndreptățiți să creadă că mâncarea 
simplă la țară este cea mai sănătoasă și cea mai gustoasă. Spre deosebire de alte activități și forme de 
turism, bucătăria agropensiunii este disponibilă în orice perioadă a anului, pe tot parcursul zilei și indi-
ferent de starea vremii. Foarte mult contează să avem o pregătire cât de cât potrivită ca să completăm 
bucatele prezentate cu o deservire pe măsură. Iată de ce în restaurantul pensiunii, pentru efectuarea 
mai calitativă a activităților ce ţin de pregătirea mesei și servirea clienților, se recomandă, dacă e cazul, 
angajarea unei persoane care se va ocupa de: 
•	 întreţinerea spațiilor bucătăriei și salonului de servire; 
•	 debarasarea meselor; 
•	 spălatul veselei; 
•	 curățarea materiei prime etc. 

Câteva reguli generale pentru acest personal sunt binevenite:
•	 Prestatorii de servicii trebuie să fie politicoși, să dea dovadă de bună cuviință, de maniere alese, de 

punctualitate, promptitudine și solicitudine;
•	 Prestatorii de servicii trebuie să aibă un aspect curat, plăcut îngrijit, iar mâinile și fața să le fie întot-

deauna curate;
•	 Vestimentația trebuie să corespundă următoarelor cerințe de ordin general:
	să fie croită pe corp;
	să fie completă și asortată, fără defecte;
	să fie călcată și curată;
	se recomandă pantofii comozi, fără tocuri, de culoare neagră;
	vestimentația trebuie să fie de bună calitate, rezistentă și ușor de întreţinut;
	la evenimente tradiționale sau speciale se recomandă elemente din portul popular (ii, brîie etc.).

În Anexa nr. 6 la Hotărârea Guvernului nr. 1209 din 8 noiembrie 2007 sunt indicate cerințele profesio-
nale față de personalul angajat în unitățile de alimentație publică. Evident, unele cerințe generale și 
profesionale trebuie cunoscute şi de cei care servesc oaspeții în agropensiuni și le prestează servicii de 
alimentare: 
1. Din componența personalului angajat în unitățile de alimentație publică fac parte: administratorul 

sălii, ospătarul, barmanul, bucătarul, bufetierul, casierul, garderobierul, portarul, vânzătorul în secția 
culinară;

2. Personalul, indiferent de tipul unității de alimentație publică, trebuie să treacă un instructaj privind 
regulile de ordin intern ale unității;

3. Funcțiile, obligațiile, drepturile și responsabilitatea personalului angajat trebuie să fie expuse în fișa 
postului și aprobate de către conducătorul unității;

4. Conducătorul unității este obligat să asigure sistematic calificarea profesională a personalului; 
5. Personalul angajat este obligat: 

•	 să asigure securitatea vieții și sănătății consumatorului, precum și integritatea bunurilor în timpul 
atribuțiilor de serviciu;

•	 să respecte regulile de ordin intern ale unității, regulile igienei personale și referitoare la locul de 
muncă; să respecte regulile privind protecția muncii;

•	 să cunoască cerințele documentelor tehnice în vigoare privind alimentația publică;
•	 să respecte etica profesională în procesul servirii consumatorilor;
•	 să-și perfecționeze calificarea profesională (nu mai rar de o dată la 5 ani), cu excepția garderobi-

erului și portarului;
6. Personalul angajat trebuie să fie îmbrăcat și încălţat conform modelului stabilit pentru unitatea re-

spectivă. Îmbrăcămintea de firmă a portarului, garderobierului, administratorului, ospătarului şi a 
barmanului în restaurante şi baruri trebuie să confirme stilul unității. Personalul trebuie să poarte 
ecuson cu emblema unității și indicarea funcției;

7. Tot personalul unității trebuie să treacă, periodic, controlul medical, conform criteriilor stabilite de 
către Ministerul Sănătății, să susțină examenul la cunoștințele sanitare. Fiecare angajat trebuie să 
posede carnet medical, în care se vor introduce rezultatele examinării medicale.
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Cerințe profesionale față de personalul restaurantului agropensiunii

Regulamentele naționale stabilesc clar condiții profesionale față de administrator, ospătar, bucătar, 
barmen și alt personal relevant unităților de alimentație publice în agropensiuni.

Administratorul Ospătarul

•	 să aibă o pregătire specială în domeniu prin 
intermediul şcolilor profesionale; 

•	 să cunoască legislația muncii și legislația privind 
protecția consumatorului, regulile de preparare și 
servire a bucatelor, actele normative în vigoare privind 
alimentația publică;

•	 să poarte răspundere pentru pregătirea sălii de 
consum, respectarea orarului de funcționare, 
menținerea ordinii în local;

•	 să posede cunoștințe privind formele de servire a 
consumatorilor, aranjarea mesei și regulile de etică;

•	 să cunoască bazele merceologice privind indicatorii 
calității pentru produsele alimentare și culinare;

•	 să cunoască metodele tradiționale de preparare a 
producției culinare, băuturilor și regulile lor de servire;

•	 să posede la un nivel minim o limbă străină și să 
cunoască terminologia profesională și particularitățile 
servirii consumatorilor străini (pentru administratorii 
restaurantelor);

•	 să cunoască particularitățile prezentării și servirii 
bucatelor naționale, de firmă, la comandă;

•	 să cunoască particularitățile organizării festivităților și 
servirii anumitor consumatori;

•	 să efectueze controlul asupra servirii consumatorilor 
din partea ospătarilor și barmanilor;

•	 să asigure o atmosferă binevoitoare, să examineze 
reclamațiile consumatorilor privind funcționarea 
unității

•	 să aibă o pregătire specială în domeniu prin 
intermediul şcolilor și cursurilor de profil;

•	 să cunoască și să aplice regulile și metodele tehnice de 
servire a consumatorilor, de etică și servire a mesei;

•	 să cunoască destinația veselei de bucătărie, 
tacâmurilor, inventarului textil utilizat pentru servirea 
consumatorilor;

•	 să cunoască regulile și succesiunea servirii bucatelor, 
băuturilor, cerințele față de modul de prezentare și 
temperatura lor, corespunderea sortimentului de 
băuturi caracterului bucatelor servite;

•	 să cunoască principiile de alcătuire a meniului, să 
poată alcătui meniul pentru bancheturi și ceremonii și 
să cunoască particularitățile organizării acestora;

•	 să cunoască regulile internaționale de etică și servire a 
consumatorilor străini;

•	 să cunoască particularitățile preparării, amenajării și 
servirii bucatelor naționale, de firmă, la comandă, a 
celor internaționale;

•	 să cunoască caracteristica calitativă a bucatelor 
și băuturilor, pentru a putea informa corect 
consumatorul, în caz de solicitare;

•	 să posede o limbă străină la nivelul minim și 
să cunoască termenii profesionali (în cazul 
restaurantelor);

•	 să cunoască regulile de exploatare a aparatului de casă 
cu memorie fiscală, de întocmire a contului și achitare 
a consumatorului, inclusiv prin cartelele de credit;

•	 să cunoască bazele psihologiei și să respecte principiile 
eticii profesionale în timpul servirii

Bucătarul Barmanul

•	 să aibă o pregătire specială în domeniu prin 
intermediul şcolilor profesionale;

•	 să cunoască tehnologia de preparare, regulile de 
amenajare și temperatura de servire a bucatelor;

•	 să prezinte consumatorilor informație scurtă cu privire 
la conținutul produselor servite;

•	 să cunoască și să îndeplinească cerințele legislației 
privind condițiile și termenele de păstrare a produselor 
culinare;

•	 să cunoască mecanismul de instalare și funcționare 
a utilajului respectiv, asigurând securitatea 
consumatorilor în timpul servirii

•	 să aibă o pregătire specială în domeniu prin 
intermediul şcolilor și cursurilor de profil;

•	 să cunoască regulile de etică și tehnica servirii 
consumatorului la linia de bar și în sală;

•	 să cunoască sortimentul produselor, rețetele, 
tehnologia preparării, regulile de expunere și servire a 
băuturilor, coctailurilor, gustărilor, bucatelor;

•	 să cunoască regulile internaționale de etică și servire a 
consumatorilor străini;

•	 să posede o limbă străină la nivelul minim (în cazul 
restaurantelor);

•	 să cunoască tipurile și destinația inventarului, 
veselei, tacâmurilor, utilajului pentru prepararea și 
comercializarea băuturilor și bucatelor;

•	 să cunoască și să respecte condițiile și termenele de 
păstrare a produselor, inclusiv a celor culinare;

•	 să cunoască regulile de exploatare a aparaturii video, 
de întocmire a contului și achitare a consumatorului;

•	 să cunoască informația privind chemarea taxiului, a 
poliției, asistenței medicale, echipei de pompieri
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Reguli generale la aranjarea mesei: micul dejun

Turiștii care vin în agropensiuni din start cred că mâncarea simplă la țară este cea mai sănătoasă și 
cea mai gustoasă. De aceea, bucatele propuse turiștilor în primul rând pentru micul dejun trebuie să 
fie altfel decât ceea ce pot ei mânca la oraș. Pentru micul dejun poate fi organizat un bufet generos, 
pentru că un mic dejun bogat este începutul unei zile bune. 

Sunt câteva reguli referitor la aranjarea mesei pentru servirea micului dejun la bufet: 
•	 toate produsele de casă care se prezintă porționat trebuie tăiate în tranşe, felii sau cuburi cât mai 

mici și apoi aranjate pe platouri adecvate într-un mod cât mai estetic și igienic. Tacâmul de servi-
ciu însoţeşte fiecare platou, coș, castron etc.:

•	 sucurile din legume și fructe pot fi prezentate porționat la pahare sau în căni de sticlă și vor fi 
turnate în pahare de către oaspeți;

•	 după aranjarea feței de masă, se marchează locul individual cu şervet, cuțit și furculița mare, 
farfurioara-suport pentru ceașca de ceai, lingurița de ceai; 

•	 zahărul, sarea, piperul, vasul cu flori, scrumiera, vasul special pentru resturile de la produsele 
preambalate se vor plasa la îndemâna tuturor, având destinație comună; 

•	 după ce oaspeții au ridicat de la bufet preparatele dorite și vin la masă, sunt serviți în continuare 
de ospătar cu o băutură caldă nealcoolică la algere, dacă băuturile respective nu au fost oferite și 
preluate de clienți de la bufet.

Mobilierul și inventarul bufetului trebuie să includă (pe mese separate sau una compartimentată):
•	masa pentru inventarul de servire (farfurii de diferite dimensiuni, tacâmuri, pahare etc.);
•	masa cu produsele preambalate care nu necesită păstrarea la rece sau la cald (produse lactate 

proaspete, gemuri, miere, produse de patiserie și panificație etc.);
•	masa pentru celelalte sortimente prevăzute pentru micul dejun;
•	 inventar: platouri, tăvi, farfurii, căni, pahare, sticle, coșuri etc. pentru prezentarea preparatelor și 

băuturilor oferite pentru servirea micului dejun.

Reguli de aranjare a mesei pentru micul dejun 

Tipul mesei Inventar

Micul dejun complet 
(continental)

Față de masă și napron, farfurie de desert, cuțit de desert, pahar pentru apă, 
presărătoare pentru sare, farfurioară-suport pentru ceașcă cu linguriță de ceai, 
scrumieră (dacă se admite fumatul), vază de flori. Ceașca de ceai se poate aduce la 
masă înainte de servirea băuturii respective

Micul dejun englezesc 
(american)

Fața de masă și napron, farfurie întinsă mare, cuțit și furculiță mari, pahar pentru 
apă, presărătoare pentru sare și piper, farfurioară-suport pentru ceașcă cu linguriță 
de ceai, farfurioară pentru pâine, cuțit pentru unt, scrumieră (dacă se admite 
fumatul), vază de flori

Micul dejun prin bufet Masa se aranjează ca pentru micul dejun englezesc

Aranjarea mesei pentru micul dejun (mise-en-place-ul)

Sursă: Curs Lucrător în alimentație

1 – distanța de la marginea blatului mesei 
până la farfurie (1-2 cm)

2 – farfuria suport
3 – farfurie mijlocie întinsă (pentru gustare)
4 – cuțitul pentru gustare
5 – furculița pentru gustare
6-7 – serviciul de unt și gem
8 – paharul pentru apă
9 – ceașcă pentru băutură nealcoolică caldă
10 – farfurioară suport
11 – farfurioară mică, întinsă, pentru pâine
12 – șervet de pânză
13 – 14-pahar pentru ou fiert moale (cocotieră), 

cu farfurioară suport și linguriță
15 – serviciu condimente
16 – număr masă
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Reguli generale la aranjarea mesei: prânzul și cina

Servirea mesei într-o unitate comercială, cum este agropensiunea, impune anumite reguli stricte de aran-
jare a salonului sau sufrageriei, pregătirea inventarului adecvat, precum și un comportament al personalu-
lui de serviciu pentru fiecare tip de masă. În cazul nostru vom încerca să prezentăm regulile de bază pentru 
ca turiștii să rămână mulțumiți nu doar de mâncărurile savurate, dar și de serviciul prestat.
Există câteva reguli şi recomandări generale ce pot asigura prestarea calitativă a serviciului:
•	 inventarul folosit pentru servire trebuie să fie în perfectă stare de curățenie, fără defecte și toate pie-

sele componente de aceeași culoare, model sau tip;
•	 pentru un complet nu se vor folosi două obiecte de aceeași mărime. Prin excepție, se admite folosirea 

a două tacâmuri de desert – unul pentru gustare și al doilea pentru desert;
•	 aranjarea pe masă a obiectelor de inventar necesare se face cu asigurarea unei simetrii rigoroase; 
•	 pentru aranjarea fiecărui component al tacâmului există reguli a căror respectare este obligatorie:
	farfuriile se așază la mese pe locul prevăzut pentru fiecare tip; ordinea aranjării farfuriilor începe 

cu farfuria-suport, în stânga ei se plasează farfuria pentru pâine, suport pentru ceai (la micul de-
jun), farfurioare etc. Farfuriile se transportă în teanc de până la 20 obiecte;

	numărul maxim de tacâmuri (furculițe, linguri, cuțite, lingurițe) recomandat pentru un complet 
este de zece: trei în dreapta suportului, trei în stânga, trei spre interiorul mesei și unul pe farfuria 
de pâine (cuțitul pentru unt). Aranjarea tacâmurilor pe masă respectă ordinea inversă a servirii 
meniului: la început, lângă suport, se pune tacâmul pentru servirea preparatului de bază, urmează 
tacâmul pentru antreuri sau pește și la urmă se așază tacâmul pentru gustare. În dreapta farfu-
rii-suport se așază cuțitele și lingurile. În stânga se așază furculițele, în fața farfuriei-suport, spre 
interiorul mesei, paralel cu marginea mesei se așază tacâmurile de desert în următoarea ordine: 
cuțit, furculiță, lingură sau linguriță. Tacâmurile se transportă pe o tavă acoperită cu un şervet sau 
în mână, înfăşurate în şervet, de regulă, un singur fel: cuțite, furculițe, linguri, lingurițe;

	pentru un complet la o masă comandată se recomandă maximum patru pahare. La punerea pe 
masă a paharelor se începe de la dreapta la stânga cu cele mai mici și se termină cu cele mai mari 
sau pentru şampanie. Aranjarea paharelor pe masă se face la stânga de vârful cuțitului mare, 
simetric față de el, în linie dreaptă, frântă sau semicerc. În timpul transportării, paharele se așază 
cu gura în jos pe tavă acoperită cu un şervet sau în containere (coșuri speciale), după care se trans-
portă în salon. Se consideră greșit prinderea mai multor pahare de picior între degetele mâinii 
stângi și transportul lor într-un astfel de mod;

	sarea, piperul, scrumiera şi vaza cu flori se așază pe masă într-un loc ușor accesibil sau vizibil pen-
tru toți clienții;

	muştarierele, olivierele, flacoanele de condimente, suporturile pentru scobitori etc. se oferă numai 
la cerere. Este de dorit ca scobitorile să fie preambalate.

Reguli de aranjare a mesei pentru prânz și cină

Tipul mesei Inventar 

Dejun/prânz 
și cină

Față de masă și napron, marcarea locului cu şervet, cuțit și furculiță mari, paharul pentru apă 
și pentru vin alb, presărătoare pentru sare și piper, farfurioară pentru pâine, cuțit pentru unt, 
scrumieră (dacă se admite fumatul), vază de flori (aranjarea mesei după tipul clasic)

Aranjarea mesei pentru prânz – meniu simplu (mise-en-place-ul)

Sursă: Curs Lucrător în alimentație

1 – distanța de la marginea blatului mesei până la 
farfurie (1-2 cm)

2 – numărul masă
3 – farfuria suport
4 – farfuria adâncă
5 – cuțitul obișnuit
6 – lingură
7 – furculiță obișnuită
8 – linguriță
9 – pahare de apă minerală
10 – produse de panificație
11 – șervet de pânză
12 – farfurioară mică, întinsă, pentru pâine
13 – serviciu de condimente
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Reguli generale la servirea mesei: micul dejun

Este bine de aplicat în agropensiune practica internațională, în care sunt cunoscute două tipuri de mic 
dejun: complet (continental) sau englezesc (american). 
Micul dejun continental include numai băutură caldă nealcoolică și componente fixe ca: unt, gem (dul-
ceață), miere, cornuri, chifle, toast sau pâine prăjită. În funcție de prețul stabilit pentru micul dejun, 
se mai propune tot aici un suc ori legume proaspete, brânză tropită sau un ou fiert.
Micul dejun englezesc este mai consistent decât cel continental și cuprinde pe lângă componentele 
acestuia, unul sau mai multe sortimente din preparate de bufet, bucătărie, cofetărie-patiserie ce se 
pot oferi la micul dejun. De exemplu: brânzeturi asortate; ouă prăjite cu ochiuri; omletă cu adaos de 
brânză moldovenească; fulgi din porumb sau ovăz cu lapte rece/fierbinte; salamuri asortate; chifle cu 
mac; gem; cașcaval; suc natural de mere etc. 
Însă, în ultimul timp, în tot mai multe ţări pentru organizarea micului dejun este folosit bufetul (sue-
dez). Acest sistem de servire oferă gazdei o mai mare operativitate și asigură oaspeților posibilitatea 
alegerii sortimentelor dorite de preparate, produse și băuturi specifice micului dejun (vezi Anexa 8).
Astfel, la micul dejun se servesc preparate și băuturi din următoarele grupe de produse: 
•	 băuturi calde nealcoolice: ceai, cafea, cafea cu lapte, lapte, cacao cu lapte, ceaiuri medicinale 

(infuzii);
•	 unt, gem (dulceață), miere;
•	 produse de panificație şi patiserie: chifle, cornuri, cozonac, chec, pâine, toast;
•	 preparate din ouă: omlete, ouă ochiuri, ouă la pahar etc.;
•	 fulgi de porumb, de ovăz;
•	 brânzeturi;
•	 lactate proaspete: iaurt, lapte bătut, chefir, creme, frișcă;
•	 preparate din carne şi peşte: mezeluri, fripturi reci etc.;
•	 legume proaspete;
•	 fructe proaspete;
•	 băuturi răcoritoare: sucuri, nectare, ape minerale sau compoturi.
Pentru servirea în grupuri de la 10 persoane se recomandă bufetul suedez ca formă de organizare a 
micului dejun și asigurarea zilnică a cel puțin următoarelor sortimente: 
•	 3-4 băuturi calde nealcoolice;
•	 2-3 preparate din ouă;
•	 2-3 sortimente de legume și salate;
•	 2-3 sortimente de preparate din carne;
•	 1-2 sortimente din brânzeturi;
•	 2-3 sortimente lactate proaspete;
•	 3-4 băuturi răcoritoare, fructe, compoturi;
•	 4-5 sortimente din produse de panificație și patiserie;
•	 3-4 sortimente de gem, dulceață, miere.
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Reguli generale la servirea mesei: prânzul și cina

În majoritatea cazurilor, oaspeții agropensiunilor servesc aici nu numai micul dejun, ci și prânzul sau 
cina. Servirea acestora într-o agropensiune diferă în mod normal de condițiile unui restaurant clasic 
cu mai multe posibilități și dotări tehnice. În primul rând, diferă varietatea meniului propus. Dar tra-
diția bucătăriei moldovenești, ospitalitatea și câteva reguli și sfaturi propuse în această publicație,vor 
ajuta la efectuarea unui serviciu de o calitate apreciată în timpul prânzului și cinei (vezi Anexa 9).

Pentru efectuarea propriu-zisă a serviciilor la prânz și cină este necesară respectarea următoarelor 
reguli:
•	 serviciile se efectuează în ordinea meniului propus; 
•	 la momentul potrivit se aduc și băuturile care se asociază cu preparatele din meniu;
•	 efectuarea unui nou serviciu va fi precedată de debarasarea obiectelor de inventar utilizate la 

consumarea preparatelor servite anterior;
•	 servirea salatelor, sosurilor are loc în același timp cu preparatul de bază sau imediat după aduce-

rea acestuia, înainte însă de a fi început oaspetele să mănânce din preparatele cu care se asocia-
ză; 

•	 declanșator este considerat un gest sau o reacție a clientului, care indică momentul de începere a 
oferirii unui serviciu; 

•	 efectuarea fiecărui serviciu durează, de regulă, de la 3 la 5 minute. 

Schema intercalării serviciilor la prânz și cină

Sursă: R. Nicolescu. Tehnologia restaurantelor. INTER-REBS. București,1998.

    Prânz                                                                                                           Cină
                                                      Gustări reci şi calde

Primul serviciu

                                                     Supe – creme - -ciorbe                                            Primul serviciu

                                                      Peşte

Al doilea serviciu

                                                      Antreuri

                                                      Preparate de bază

Al treilea serviciu                                                                                                           Al doilea serviciu

                                                      Legume – salate

                                                      Brânzeturi

Al patrulea serviciu                Dulciuri de bucătărie                                              Al treilea serviciu

                                                      Fructe
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10. Ospitalitatea în agroturism

Tipuri de meniuri

Meniul este cartea de vizită a agropensiunii. De aceea, aici sunt trecute bucatele preparate în denu-
miri locale sau cunoscute în alte bucătării (cu sau fără traducere în alte limbi uzuale), iar formatul 
meniului vorbește despre clasa și stilul pensiunii. În domeniul ospitalității au fost create câteva tipuri 
de meniuri. În practica restaurantelor din agropensiune nu este necesar să implimentăm toate tipurile 
existente, însă este bine să le cunoaștem: 

	meniul a la carte permite clienților să-şi aleagă preparatele în funcție de preferințe dintr-o listă 
completă alcătuită din timp;

	meniul la preț fix fără alegere se compune de regulă din:

•	 o gustare caldă sau rece;

•	 un preparat de bază unic, la alegere din pește ori din carne;

•	 salată sau brânzeturi;

•	 un desert;

	meniul la preț fix cu alegere are același număr de servicii ca și meniul la preț fix fără alegere. 
Deosebirea constă în aceea că numărul preparatelor la fiecare serviciu variază între 3 și 6, clienții 
având o mai mare posibilitate de alegere;

	meniul pentru copii este adaptat gustului copiilor, cantitățile fiind corelate cu vârsta acestora, iar 
prețurile sunt atractive;

	meniuri dietetice/vegetariene/vegane sunt în funcție de diferite cerințe ale fiecărui regim ali-
mentar;

	Meniuri binare (conțin numai două preparate), la preț fix, după caz:

•	 gustare și un preparat de bază;
•	 o gustare (antreu) și un desert;
•	 un preparat de bază și un desert;
•	 un preparat de bază și o băutură.

Din toată gama de meniuri existente pentru organizarea alimentării oaspeților agropensiunii, cele mai 
potrivite din punct de vedere practic sunt două tipuri de meniuri – la preț fix fără alegere și la preț fix 
cu alegere.

Însă, în cele mai dese cazuri oaspeții agropensiunilor optează pentru bucătăria tradițională/regională 
ce le oferă posibilitatea de a gusta bucate pregătite din produsele ce provin din propria gospodărie. 
Este oferită mâncarea sănătoasă și gustoasă, prepartă din produse naturale și proaspete. 

Specificul bucătăriei tradiționale constă într-aceea că bucatele ei să regăsesc în orice grup de prepa-
rate pentru orice tip de meniu: sarmale, zeamă, prăjituri etc. 

Un produs special reprezintă pâinea de casă coaptă de proprietara agropensiunii. 
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10. Ospitalitatea în agroturism

Reguli de alcătuire a meniurilor

O etapă importantă în procesul de pregătire a serviciului restaurantului din agropensiune este elabo-
rarea listei de bucate (meniu), care trebuie se ofere o nuanță deosebită și să devină o adevărată carte 
de vizită a casei dvs. Listele întocmite pentru prezentare oaspeților pensiunii trebuie să răspundă 
anumitor cerințe de ordin general:
•	 să fie estetice, să constituie un mijloc de reclamă, să trezească interesul clientului;
•	 să conțină informațiile necesare despre pensiunea dvs.;
•	 să fie scrise corect, citeț, fără ştersături, în afară de limba română, textul va fi tradus în una-două 

limbi străine corespunzător structurii clienților pensiunii;
•	 pot fi scrise de mâină obținând un șarm aparte și design irepetabil;
•	 să conțină denumirea completă a sortimentelor de preparate ce se oferă;
•	 să popularizeze, dacă este cazul, preparatele moldovenești;
•	 să evite denumiri pompoase pentru preparate de calitate modestă, jargonul profesional și regio-

nal. 

La stabilirea sortimentului preparatelor și băuturilor din meniu, este necesar să se ţină seama de 
condițiile concrete existente în fiecare unitate de primire a turiștilor:
•	 condițiile de producție din bucătărie;
•	 serviciul ales pentru oferirea preparatelor respective;
•	 structura clientelei (locale și internaționale);
•	 posibilitățile de aprovizionare cu alimente de pe piața locală sau din grădină proprie;
•	 prețurile alimentelor ce intră în componența diferitor preparate.

Lista de preparate pentru dejun (în Moldova mai raspândită este denumirea de prânz) și cină cuprin-
de toate preparatele de bucătărie, produsele de cofetărie-patiserie și alte produse puse la dispoziția 
clienților. Lista preparatelor pentru micul dejun nu se întocmeşte doar în cazul în care este servit prin 
bufetul suedez.

În lista de preparate, bucatele oferite se înscriu în ordinea în care se prezintă și se servesc la o masă:
• gustări reci şi calde;
• supe – ciorbe – zeamă/borşuri – creme – consommeuri; 
• preparate din peşte;
• antreuri reci şi calde;
• preparate de bază;
• legume şi salate;
• brânzeturi;
• dulciuri de bucătărie şi produse de cofetărie-patiserie;
• fructe.

Fo
to

: V
io

re
l M

iro
n

Fo
to

: V
io

re
l M

iro
n

Fo
to

: V
io

re
l M

iro
n



143

agroturisMuL în MoLdova

10. Ospitalitatea în agroturism

Reguli de prezentare a meniurilor

Mulți turiști, ajungând în agropensiuni, preferă să mănânce sănătos, doresc fructe și legume 
proaspete culese ori din grădina pensiunii, ori procurate de la o gospodărie din apropiere, adică 
de pe piața locală. Nimeni nu vine aici ca să mănânce zarzavaturi, legume sau fructe din su-
permarketuri. Mult mai bine vor fi apreciate untul, iaurturile și brânzeturile locale decât cele 
din comerț. Pentru comoditate, oaspeților agropensiunii li se oferă din timp câteva variante de 
meniu din care turiștii pot alege cu o zi înainte.

La alcătuirea meniului se va avea în vedere o serie de cerințe specifice:
•	 orice masă (prânz ori cină) începe cu o gustare caldă/rece sau o supă, cremă, ciorbă etc., în 

funcție de obiceiurile alimentare ale clienților;
•	 al doilea serviciu va fi ales dintr-un preparat din pește sau antreu;
•	 preparatul de bază va fi însoţit, întotdeauna, de legume și salată;
•	 dacă este cazul, se pot oferi brânzeturi;
•	 în încheierea oricărei mese, se servește un desert;
•	 coșul cu fructe de sezon completează meniul;
•	 preparatele servite trebuie să se asocieze în modul cel mai armonios cu vinuri și băuturi, 

preferabil locale sau regionale;
•	 cafeaua, dacă este cazul, va fi însoţită de băuturi digestive (divinuri sau lichioruri).

Totodată, alcătuind un meniu, încercați să evitați o serie de greşeli:
• servirea a două preparate din acelaşi fel de carne (de exemplu, zeamă cu carne de pui şi 

frigărui din carne de pui);
• două preparate ce au la bază carne tocată (de exemplu, ciorbă de perişoare şi ardei umpluți);
• două preparate cu aceeaşi materie primă (de exemplu, supă cu cartofi şi friptură cu cartofi);
• două preparate cu aceeaşi tehnologie de preparare (clătite cu brânză sărată ca antreu şi 

clătite cu vişină ca desert);
• două preparate din carne de vânat;
• două preparate cu aceeaşi garnitură (carne de porc la grătar cu cartofi natur şi friptură din 

carne de pui cu cartofi natur);
• două preparate cu acelaşi sos;
• două deserturi conținând fructe.

Dar, în primul rând, trebuie să vă conduceți de propriul gust, iar măsura trebuie să devină regula 
de aur în activitatea zilnică a agropensiunii.
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Reguli de alcătuire a listei de băuturi

Totalitatea băuturilor alcoolice și nealcoolice propuse clienților pentru o singură masă reprezintă lista 
de băuturi, care în sine poate fi o atracție aparte a agropensiunii. Degustațiile pe care le puteți oferi 
oaspeților agropensiunii cu siguranță vor duce faima acestei case ospitaliere. Însă alcătuirea ei corec-
tă cere unele cunoștințe de bază și respectarea unor reguli simple, dar sigure. 

Întocmind această listă, trebuie să reieșim, în primul rând, din ideea că:
•	este un instrument simplu și sigur de promovare a serviciilor gastronomice ale agropensiunii;
•	trebuie să fie alcătuită în același stil ca și lista bucatelor și se anexează la lista de preparate;
•	băuturile se înscriu în lista cu denumirea lor comercială completă, din care trebuie să rezulte ori-

ginea sortimentului respectiv, însă pot fi prezentate și denumirile locale (dacă e cazul);
•	să predomine băuturile locale, regionale, tradiționale;
•	să corespundă gustativ bucatelor ce să propun spre servire;
•	de dorit să fie însoțită cu imagini; 
•	să fie întodeauna estetică și curată;
•	  băuturile oferite se înscriu în ordinea de prezentare și servire la masă.

Cum grupăm băuturile în lista asociată meniului?
•	Aperitive: rachiuri, vermuturi, vinuri speciale aperitive;
•	Vinuri: albe, roze, roșii, spumoase și spumante;
•	Bere: sortimente din producția locală și din import;
•	Digestive: divinuri, brandy, lichioruri;
•	Băuturi răcoritoare: sucuri, compoturi, nectaruri, siropuri, băuturi de tip limonadă, ape minerale 

și carbogazoase;
•	Cafele, ceaiuri, infuzii din plante medicinale;
•	Băuturi amestecuri de bar/cocteiluri.
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10. Ospitalitatea în agroturism

Tipuri de prestare a serviciilor în alimentație

Realizarea cu succes a unui serviciu corespunzător presupune nu numai comportament și atitudine 
corectă a personalului față de oaspeți, ci și respectarea unor reguli și tehnici de lucru privind efectuare 
serviciilor de alimentare în agropensiune. Experiența acumulată până în prezent în diferite structuri 
de alimentație a generalizat mai multe metode și tehnici de servire (adică mai multe răspunsuri la 
întrebarea cum trebuie deservit un oaspete care ia micul dejun, prânz ori cină?). 

Urmează descrierea tehnicilor ce sunt mai eficiente pentru aplicare în procesul de deservire a clien-
ților în agropensiune:
•	 Serviciul indirect este considerat cel mai simplu și cel mai ușor de realizat. Se practică în unități 

de tip pensiune, în familie și uniori, cu ocazia banchetelor, atunci când se oferă spre alegere mai 
multe preparate. Tehnica aplicării acestui serviciu adaptat pentru o pensiune va fi următoarea: 
platoul cu preparatul respectiv și cu tacâmul de serviciu trebuie să fie așezat pe masă și fiecare 
client se servește singur, cu ajutorul tacâmului de serviciu;

•	 Serviciul la farfurie prevede următoarea tehnică de lucru: farfuriile cu preparatele montate pe ele 
se preiau de la bucătărie și se duc în salon; se servesc clienții pe partea dreaptă, în ordinea de pre-
ferență impusă de ocazie. Farfuria se așază în fața clientului, pe suport sau direct pe fața de masă 
atunci când nu se utilizează suportul. Când este necesară transportarea unui număr mai mare de 
farfurii, se pot utiliza, după caz, cărucioarele special destinate acestui scop sau tăvile de mărime 
corespunzătoare acoperite cu servet. Serviciul la farfurie prezintă avantajul că asigură servirea 
preparatelor fierbinți, cu o bună prezentare, este mai operativ, mai rapid și poate fi executat de 
personal, care poate învăţa foarte repede acest lucru.

Există câteva reguli generale referitor la prioritățile de deservire a clienților în timpul servirii mesei:
	femeile sunt servite primele, în ordinea vârstei, ultima fiind gazda sau cea care a comandat masa;
	bărbații sunt serviți după femei, tot în ordinea vârstei, ultimul fiind cel care a comandat masa;
	copiii și adolescenții sunt serviți ultimii, în ordinea vârstei, de la mare la mic, sau potrivit indicați-

ilor date de părinți;
•	 al treilea tip de servire a mesei propus pentru o pensiune este bufetul rece, care oferă o largă posi-

bilitate de a alege un sortiment bogat. De obicei, pe bufet se așază platouri cu preparatele oferite, 
precum și inventarul necesar pentru servire. Vesela necesară poate fi așezată pe o masă de lucru 
lângă bufet, în timp ce tacâmurile, şervetele și alte accesorii pot fi puse pe mesele din salon, pe 
care se face consumul preparatelor dorite.

Oricum, trebuie să subliniem că metodele și tehnicile generale de lucru pentru efectuarea serviciilor 
sus-numite au caracter orientativ, adaptându-se la condițiile concrete din fiecare structură de primire 
a turiștilor, și aplicându-se diferențiat, în funcție de: structura preparatelor, dotarea tehnică, tradiția 
locală, obiceiurile clienților etc.

Serviciile efectuate pe partea dreaptă 
a clientului

Serviciile efectuate pe partea stângă a 
clientului

Serviciile efectuate 
pe ambele părți ale 

clientului

•	 așezarea și debarasarea farfuriilor;
•	 așezarea și debarasarea cuțitelor și 

lingurilor;
•	 așezarea și debarasarea paharelor;
•	 prezentarea listelor de prepărate și 

băuturi clienților;
•	 servirea prepăratelor la farfurie, 

cupe;
•	 servirea supelor la ceașcă;
•	 prezentarea vinului;
•	 servirea băuturilor porționate, din 

sticlă, carafă, ceainic etc.;
•	 prezentarea notei de plată și 

încasarea banilor

•	 așezarea și debarasarea furculițelor;
•	 așezarea și debarasarea farfuriei pentru 

pâine și cuțitului pentru unt;
•	 servirea salatelor în salatiere individuale 

și debarasarea acestora;
•	 prezentarea preparatelor montate la 

platou;
•	 servirea preparatelor din platou, 

legumieră, sosieră și supieră în sistemele 
direct și indirect;

•	 servirea pâinii în sistemele direct și 
indirect;

•	 prezentarea vinului;
•	 oferirea bolului pentru clătirea degetelor

•	 curățarea 
firimiturilor 
înaite de servirea 
desertului;

•	 orice serviciu 
menționat dacă 
situația plasării la 
masă a clienților 
nu permite 
respectarea 
regulilor consacrate
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10. Ospitalitatea în agroturism

Comunicarea cu turiștii și tehnica de soluționare a conflictelor în domeniul turismului rural

Comunicarea cu turiștii. Aspecte psihologice ale relației gazdă-turist

Orice om vrea să călătorească, pentru că această activitate îi aduce mult nou, necunoscut, excitant și 
interesant în viața sa, în niște împrejurări neobișnuite, plăcute și relaxante. Pentru fiecare, călătoria este 
mai degrabă o poveste în care sunt multe lucruri ciudate, se petrec evenimente pozitive, toată lumea este 
bine dispusă și prietenoasă. În această poveste nu este loc pentru probleme de serviciu sau de alt gen, 
lucruri mărunte de rutină, care ne deranjează în celelalte zile. În general, fiecare caută clipe fericite pe 
parcursul călătoriei, definind această lume ireală – paradis, lumea visurilor copilăreşti etc.

Turistul tocmai este persoana care s-a rupt odată, adevărat pentru o perioadă limitată de timp, din cercul 
vieții cotidiene. El vrea, pur și simplu, să se odihnească plăcut, să vadă lumea și… să se bucure de viață. Pe 
de o parte, el are niște necesități specifice, pe de altă parte, odată pornit în călătorie, el… cheltuie bani!

Aici și apar, uneori, relații interesante: comunitățile în care se practică prestarea serviciilor pentru turiști 
înţeleg că aceștia sunt un izvor de venituri suplimentare pentru populație. Pe parcursul istoriei au fost 
probabil utilizate fel de fel de şiretlicuri și tehnici pentru atragerea a cât mai multor călători. Însă, turistul 
s-a adaptat la acest mediu, el recunoaşte doar acele destinații care sunt ospitaliere, au obiecte interesan-
te şi oameni prietenoşi. 

Nu e nevoie să inventăm o altă bicicletă în atragerea vizitatorilor. În oferta noastră trebuie să ne concen-
trăm eforturile pe priorități: 
- ospitalitate;
- resurse turistice atractive și accesibile;
- tratament inteligent și profesionist.

În primul rând, se cere înțelegerea faptului că relațiile turistului nu se limitează doar la formarea relațiilor 
cu gazda. Aflarea mai îndelungată a turistului în una sau altă localitate neapărat determină construirea 
unor relații și cu localnicii, care deloc nu sunt implicați în procesul de prestare a serviciilor (dacă vorbim 
despre servicii directe). Însă, anume populația în mare măsură poate influența deciziile ulterioare ale 
turistului de a reveni în această localitate.

Populația-gazdă trebuie încurajată să trateze cu corectitudine relațiile sale cu vizitatorii, manifestând 
ospitalitate în orice împrejurare. Să nu uite că fiecare persoană poate avea un interes specific față de 
anumite lucruri de care localnicii habar nu au sau sunt într-atât de uzuale încât nu le dau nicio atenție. 

Dacă sunteți gazdă și primiți oaspeți din altă parte în casa dvs., atunci iată câteva sfaturi practice:
•	 la sosirea oaspeților serviți-i cu un pahar cu apă/vin sau altă băutură în semn de bun venit. Copiilor 

oferiți-le dulciuri sau fructe; 
•	pe masa din camera oaspeților trebuie să fie flori, un ziar proaspăt sau o cărțulie despre localitate cu 

harta împrejurimilor;
•	adresați-vă oaspeților respectuos, dacă aceștia acceptă – atunci pe nume;
•	 informați-i despre noutățile din sat;
•	oferiți-vă să le arătați locurile pitorești din sat, aranjați pentru ei vizitele la primărie, un meșter popular, 

muzeu etc.;
•	distrați oaspeții atunci când timpul de afară este nefavorabil excursiilor și plimbărilor;
•	cereți-le părerea, atunci când pregătiți ceva pentru ei;
•	când îi serviți la masă nu folosiți veselă de unică folosință, sticle de unică folosință, produse ambalate 

ş.a., care nu sunt specifice agroturismului;
•	 la plecare, dăruiți-le ceva pentru amintire despre timpul petrecut în pensiune.
În general, tratați oaspeții așa cum ați dori să vă trateze pe dvs. în ospeție.

Este bine de înțeles unele lucruri simple și importante despre oaspeți:
•	 turistul îşi respectă timpul său de aflare în călătorie și nu este bine ca altcineva să insiste să procedeze 

altfel; 
•	 călătorul poate să aibă un alt regim de alimentare decât al nostru și acest lucru trebuie respectat în 

orice circumstanță. Ca alternativă acceptată de turist, pot fi puse pe masa oaspetelui cele mai alese 
bucate tradiționale;

•	 felul în care se distrează turiștii poate fi altul decât al localnicilor. 
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Drepturile și obligațiile gazdelor și turiștilor

Dotarea agropensiunii cu cele necesare și crearea comodităților pentru turiști nu asigură de la sine 
succesul afacerii dvs., nu aduce satisfacție morală și de ce nu – materială. La temelia succesului unei 
afaceri de servicii stau relațiile interumane, capacitatea de a recunoaște reciproc drepturile și de a 
îndeplini cu strictețe obligațiunile celor implicați în procesul de prestare-consum a serviciilor. 

Drepturile prestatorilor de servicii 
turistice

Obligațiile prestatorilor de servicii turistice

a) să presteze servicii turistice în 
conformitate cu legislația;

b) să beneficieze de asistență și de 
informații în domeniul turismului; 

c) să participe la acțiunile de promovare 
a imaginii Republicii Moldova ca 
destinație turistică și să fie incluși/
incluse în cataloage, ghiduri și alte 
mijloace de lansare a ofertei turistice 
naționale;

d) să fie incluși/incluse, la solicitare, 
în programele de pregătire 
profesională;

e) să beneficieze de înlesnirile acordate 
în condițiile legii;

f) să creeze asociații profesionale în 
conformitate cu legislația; 

g) să reclame de la turiști și parteneri 
repararea prejudiciului cauzat de 
aceștia

a) să-și organizeze activitatea într-o formă admisă de lege;
b) să angajeze doar personal capabil să facă fața cerințelor;
c) să presteze în totalitate serviciile turistice prevăzute în oferta 

vândută turistului;
d) să pună la dispoziția turiștilor informații complete privind 

programul turistic propus, obiceiurile populației autohtone 
și alte particularități a căror cunoaștere este necesară pentru 
cultivarea respectului față de valorile culturale naționale și 
locale;

e) să repare prejudiciile cauzate turiștilor în cazurile de încălcare a 
prevederilor ofertei vândute;

f) să întocmească o listă clară a ofertelor, serviciilor turistice și să o 
afișeze la un loc accesibil;

g) să păstreze confidențialitatea numelor și adreselor clienților lor; 
h) să exploateze durabil patrimoniul turistic, asigurând, totodată, 

protecția și conservarea acestuia și a mediului;
i) să prezinte organelor responsabile dări de seamă prevăzute și în 

termenele stabilite de acestea

În calitate de persoane aflate în călătorie, turiștii la fel au anumite drepturi și obligații care tre-
buie știute:

Drepturile turistului Obligațiunile turistului

- acces liber la informație obiectivă și exactă despre condițiile și posibi-
litățile oferite în timpul călătoriei, despre populația locală, tradițiile și 
religia lor, interdicțiile locale, locurile și obiectele sacre care trebuie 
respectate; despre valorile artistice, arheologice și culturale care 
trebuie păstrate; flora și fauna care trebuie să fie protejată etc.;

- asigurarea securității personale și a bagajelor sale, precum și proteja-
rea drepturilor de consumator;

- libera deplasare pe teritoriul ţării lor, precum și dintr-o ţară în alta, în 
zonele de tranzitare și de staționare la obiectele turistice și de cultură, 
nefiind supus unor formalități exagerate sau tratamente discriminatorii;

- măsuri de igienă socială, în deosebi în locurile de cazare, alimentare, 
transport și alte locuri publice; informare despre măsurile efective 
pentru contracararea bolilor infecțioase și calamităților, precum și 
accesul nestingherit la serviciile medicale;

- acces rapid și efectiv la sistemele de telecomunicație în interiorul ţării 
și peste hotarele ei;

- proceduri administrative și juridice, precum și garanții necesare pro-
tecției drepturilor sale;

- posibilități de a săvârși ritualurile religioase proprii și condiții necesare 
pentru acestea;

- posibilitate de a se adresa organelor consulare ale ţărilor lor, în confor-
mitate cu convențiile diplomatice.

- să manifeste cel mai înalt grad 
de înţelegere față de obiceiu-
rile, ritualurile de cult și com-
portamentul populației locale 
și cel mai înalt respect față de 
patrimoniu natural și cultural al 
acesteia;

- să se abțină de la orice com-
parație de caracter economic, 
social și cultural, care există 
între el și populația autohtonă;

- să fie receptiv la cultura comu-
nității vizitate, ca fiind parte 
componentă a patrimoniului 
umanității;

- să contravină exploatarea altor 
persoane în scopuri de prostitu-
ție;

- să se abțină de la comercializa-
rea, transportarea și utilizarea 
substanțelor narcotice și altor 
produse interzise.
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Tipologia clienților

Relațiile cu clienții agropensiunii sunt o latură foarte importantă a activității de prestare a serviciilor 
de ospitalitate. Fiecare oaspete care sosește în agropensiune este o lume aparte, comportamentul 
oamenilor, mai ales al celor maturi, este diferit, care în mare măsură depinde de educația, pregăti-
rea generală și profesională, condițiile de viața și muncă în care el își petrece timpul. Ne vor arăta în 
mod diferit și în diferite circumstanțe necesitățile lor. Este practic imposibil în timpul scurt al aflării în 
pensiune să schimbăm ceva în comportamentul lor, în atitudinea lor față de viață, în așteptările lor. 
Ajungând în agropensiune, ei se așteaptă la respect, recunoaștere (în caz dacă revin la dvs.), aprecie-
re, satisfacție totală. Însă, se recomandă să cunoaștem câte ceva din tipurile psihologice ale clienților 
cu care apar relații de prestator-client. 

În practica internațională există diferite criterii și, respectiv, clasificații ale clienților în domeniul ser-
viciilor. Mai jos sunt propuse 16 tipuri de clienți cu care cel mai des se întâlnesc cei care prestează 
servicii de ospitalitate:

Tip client Descrierea tipului clientului
„Nu mă pot decide!” – indecisul. Se gândește și analizează de parcă ar face alegerea vieții lui.
„Caut ceva!” – căutătorul. Caută ceva și nu se știe ce. 
„Nu știu ce să iau!” – neajutoratul. Pretinde că nu știe ce serviciu din gama propusă să cumpere, îți cere 

ajutorul și apoi are obiecții la orice îi propui tu.
„Nici asta nu aveți? Nu pot să 
cred!” – ghinionistul.

Alege, cu precizie matematică, dintr-o gama de servicii, ceva ce nu mai ai. 
Apoi se enervează: „Păi şi de ce îl mai țineți în listă?” 

„Off … cât este de greu!” – depre-
sivul.

Se plânge permanent de ceva: de prețuri, de taxe, de economie, de 
oameni, de vreme … De fapt, caută un partener pentru jocul lui de-a 
victima și salvatorul. El să se plângă, tu să-l asculți. El să-ți ceară ceva 
special și tu să-i dai.

„Mă grăbesc!” – grăbitul. Se grăbește de parcă nu știa că vine la odihnă. De fapt, nu are nimic de 
făcut.

„Sunt foarte ocupat!” – ocupatul. Are altceva de făcut, mai important decât alegerea pe care tocmai o face. 
De obicei, vorbește la telefon și cu prestatorul, în același timp.

„Aș vrea mai mult cu bani mai 
puțini!” – profitorul.

Îl interesează doar reducerile și avantajele. Are senzația că toți sunt mai 
proști ca el și cere, în continuu, mai mult, mai de calitate, mai ieftin, mai 
repede. Dacă îi ceri un preț mai mare, nu-l mai interesează serviciile 
propuse.

„Eu sunt special și vreau ceva 
altfel!” – deosebitul.

Indiferent cât de bune sunt serviciile tale, el vrea ceva ALTFEL decât restul 
clienților, ceva ce nu face parte din normal. Dacă nu îi accepți cererea… 
„Voi habar nu aveți să faceți comerț!”

„Sunt clientul tău de mii de ani!” 
– loialul.

De obicei, chiar este un client mai vechi și crede sincer că este unul dintre 
cei mai importanți. Din cauza asta, are senzația că i se cuvine ceva mai 
mult decât celorlalți clienți.

„Ţi-am povestit despre câinele 
meu?” – vorbărețul.

Nu îl interesează câtă treabă ai, dacă mai ai energie sau dacă nu cumva 
tocmai servești alt client, el are chef să vorbească și … vorbește.

„Ce mai faci, prietene?” – priete-
nosul.

Te tratează de parcă sunteți prieteni de o viață. Apoi începe să se ames-
tice în treburile pensiunii, să-ți ceară ceva imposibil și … se termină, cu 
ceartă.

„Îţi spun eu cum se face!” – pri-
ceputul.

Cumpără asemenea servicii demult timp. Sau a lucrat cândva în domeniu. 
Sau are și el o asemene structură. Indiferent de motiv, este „mai priceput 
ca tine” și îți va spune el cum să lucrezi.

„Îl știu pe șeful tău!” – prietenul 
șefului.

De obicei, nu-i știe mai mult decât numele, dar se comportă de parcă ar fi 
coproprietar al agropensiunii.

„Din banii mei măncați toți!”- stă-
pânul tuturor.

De obicei, nu cumpără mare lucru, dar face mare tam-tam și are senzația 
că ar trebui să-i fie toată lumea recunoscătoare.

„Toți sunteți niște hoți!” – para-
noicul.

Irascibil, neîncrezător și agresiv verbal, are senzația că orice i-ai oferi, vrei 
să-l înșeli cu ceva. Cercetează obsesiv detaliile și, de obicei, se pricepe. 
Atenție! Nu are nimic cu dvs. El așa face și acasă, și la serviciu.
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Tehnica comunicării cu fiecare tip de clienți 
Recunoașterea unui sau altui tip de comportament ne permite din timp să analizăm situația și să ale-
gem așa o tactică de comunicare, care, cu siguranță, ne va ajuta să găsim limbă comună cu oaspeții. 
Gruparea clienților conform unui comportament tipizat permite găsirea unor soluții pentru o comu-
nicare eficientă.

Tip client Comportamentul gazdei în dependență de tip

„Nu mă pot decide!” – indecisul. Nu-l încurajați să ia o decizie pentru că îl blocați. Pur și simplu, criticați 
una dintre opțiuni.

„Caut ceva!” – căutătorul. Când îl vedeți că frenetic caută prin lista cu oferte, întrebați-l politicos: 
„Căutați ceva anume?”. Dacă nu, fără să se uite la dvs., înseamnă că nu 
este client, este doar un Căutător!”

”Nu știu ce să iau!” – neajutoratul. Nu îi faceți nicio propunere până nu îi puneți minim 5 întrebări legate 
de dorințele lui. Asta îl plictisește și îl determină să vă spună singur ce 
dorește! (fiindcă știa de la început)

„Nici asta nu aveți? Nu pot să 
cred!” – ghinionistul.

Recomandați imediat ceva apropiat de ceea ce a ales el și spuneți-i că 
este mai bun decât ce îi recomandați.

„Off … cât este de greu!” – depre-
sivul.

Ascultați-l fără să vă implicați în acest joc. Dar să aveți mare grijă la ce vă 
cere!

„Mă grăbesc!” – grăbitul. Nu vă grăbi și dvs., fiindcă îl agitați și mai tare. Fiți calmi și disponibili.

„Sunt foarte ocupat!” – ocupatul. Întrebați-l politicos: „Doriți să aștept să terminați convorbirea?”

„Aș vrea mai mult cu bani mai 
puțini!” – profitorul.

Folosiți tehnica „Tit for Tat” (dinte pentru dinte) – pentru orice cere el, 
cereți și dvs. ceva. Ori renunță la serviciile dvs., ori îi câștigați respectul și 
vă faceți un client loial.

„Eu sunt special și vreau ceva 
altfel!” – deosebitul.

Nu-i spuneți că nu se poate! Spuneți-i că l-ați servi, dar … explicați-i cum 
este în dezavantajul lui dacă îi oferiți ce vrea.

„Sunt clientul tău de mii de ani!” 
– loialul.

Mulțumiți-i politicos pentru loialitate și oferiți-i ceva în plus (cât de mic). 
Va deveni și mai loial!

„Ţi-am povestit despre câinele 
meu?”- vorbărețul.

Politicos și ferm, oferiți-i să mai cumpere ceva, suplimentar: „Nu ați dori 
să cumpărați și X serviciu?” O să vedeți minunea: Îi trece cheful de vorbă!

„Ce mai faci, prietene?” – priete-
nosul.

Clientul nu este prietenul personalului! Mai ales, la prima întrevedere! 
Păstrați distanța, politețea și respectul!

„Îţi spun eu cum se face!” – pri-
ceputul.

Este doar un exercițiu de vanitate și vrea doar un pic de recunoaștere! 
Vrea să se simtă și el bine după ce i-a servit pe alții! Faceți-i pe plac! 
Lăudați-i cunoștințele în domeniu și puneți-i întrebări! O să-i placă!

„Îl știu pe șeful tău!” – prietenul 
șefului.

Spuneți-i politicos că Șeful va instruit să-l anunțați când unul dintre 
prietenii lui vrea ceva special și întrebați-l cum îl cheamă ca să știți cum 
să-l anunțați pe Șeful.

„Din banii mei mâncați toți!”- stă-
pânul tuturor.

Este tot un exercițiu de vanitate și vrea tot un pic de recunoaștere! 
Și-a muncit banii din greu și urăște să-i dea altora. Făceți-i pe plac! 
Mulțumiți-i, politicos, că a cumpărat de la dvs.! O să-i placă!

„Toți sunteți niște hoți!” – para-
noicul.

Oferiți-i toate detaliile pe care le vrea! Nu puneți niciun pic de presiune 
pe el! Dacă îi câștigați încrederea, va mai cumpăra de la dvs. (și va face iar 
scandal!)
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Tehnica soluționării conflictelor 

Comunicarea zilnică cu diferiți oameni în unele cazuri poate provoca apariția unor conflicte care trebuie 
mediate în timp scurt sau chiar de urgență, ca să nu provoace daune imaginii structurii de primire. Este 
evident că fără unele tehnici eficiente va fi complicat de soluționat situațiile dificile. Cercetarea îndelun-
gată a acestei probleme a permis clasificarea oaspeților problematici în patru categorii:
1) agresivi;
2) pasivi;
3) constructivi;
4) profesioniști.

Baza succesului în rezolvarea situațiilor de conflict cu oricare din aceste categorii va fi profesionalismul 
dvs., capacitatea de a reacționa imediat și de a soluționa plângerile clienților.

Există câteva reguli principale pentru medierea unor asemenea situații:
• folosirea atitudinii neutre (nu considerați plângerea ca ceva personal și nu vă implicați în ceartă);
• utilizarea capacităților de ascultare activă (puneți întrebări; arătați înțelegere și preocupare; repetați, 

confirmați și clarificați; folosiți limbajul corpului – expresia feței interesată, preocupată, încuviințări 
din cap);

• notarea punctelor esențiale pentru soluționarea lor; 
• permiterea clientului de a-și descărca surplusul de energie (ascultați până la sfârșit și apoi răspundeți, 

așteptați descărcarea completă a energiei negative, repetați punctele esențiale din notițele dvs.);
• cererea scuzelor de rigoare (doar pe aspectul pe care vă privește) fără a învinui pe altcineva (adică fiți 

de acord cu clientul atunci când se așteaptă la o altă reacție);
• asumarea responsabilității de a acționa (răspundeți clar și calm, apreciați cât de realistă este plânge-

rea);
• normalizarea imediată a lucrurilor, dacă este posibil (transformați emoțiile negative în pozitive prin 

întreprinderea unor acțiuni rapide, la necesitate oferiți reduceri suplimentare);
• propunerea unor soluții clare pentru viitor, dacă este imposibilă soluționarea imediată (stabiliți un 

termen limită, propuneți alternative, nu spuneți lucruri care îl pot inerva din nou pe client);
• soluționarea problemei în viitorul apropiat și confirmarea acesteia pentru client;
• folosirea plângerii ca formă de reacție inversă pentru viitor (mulțumiți clientului că v-a informat des-

pre problemă).

Trebuie să recunoaștem că, în cele mai dese cazuri, anume situațiile de conflict ajută la înțelegerea unor 
probleme care există, dacă nu sunt evidente până la un moment. Fiecare din asemenea situații ajută la 
ridicarea calității serviciilor și la îmbunătățirea, oricât ar fi de straniu, a imaginii agropensiunii dvs.

Succesul rezolvării unor asemenea situații tensionante cu oaspeții agropensiunii se ascunde în înțelegerea 
faptului că ambele părți sunt implicate și soluționarea este posibilă doar când mediem situația cu multă 
înțelegere: „Oaspetele mai tot timpul are dreptate”.

Schema de comportament cu fiecare grup de clienți problematici:

Agresivi Pasivi

•	 Evitați aflarea în public;
•	 Permiteți-i să se liniștească;
•	 Permiteți-i să-și exprime părerea;
•	 Întrebați-l ce ați putea face dacă decideți că 

plângerea este întemeiată;
•	 Rezolvați problema.

•	 Încurajați-l să-și exprime părerea;
•	 Mulțumiți-i că v-a adus la cunoștință nemulțumirea sa;
•	 Răspunzându-i, folosiți un limbaj adecvat;
•	 Oferiți-i soluții;
•	 Urmăriți soluționarea problemei.

Constructivi Profesioniști

•	 Examinați plângerea;
•	 Mulțumiți-i frumos;
•	 Ascultați-l cu atenție;
•	 Promiteți-i să întreprindeți măsuri;
•	 Anunțați-l despre măsurile întreprinse dacă este 

posibil;
•	 Ţineți cont de sugestii .

•	 Ascultați-l până la sfârșit;
•	 Evaluați cât de reală este plângerea;
•	 Indicați factorii părților implicate;
•	 Întrebați-l care ar fi soluția, ținând cont de toți factorii.
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ABC-ul produsului agroturistic
Produsul turistic. Noțiuni de bază

Produs este totul ce poate: nimeri pe piață, atrage atenția, fi cumpărat, folosit și consumat pentru o necesitate 
reală a cumpărătorului. Produs poate fi un bun material, un serviciu, un loc, o organizație, o idee...
Calitatea unui produs de a satisface o necesitate concretă este condiția succesului pe piață. Din acest punct de 
vedere, produsul mai este definit ca o totalitate de beneficii utile cumpărătorului.
Produsul turistic reprezintă o grupă de elemente materiale și nemateriale, care formează oportunitatea de a pe-
trece timpul în anumite locuri și percepută ca o experiență accesibilă contra unui preț.
Produsul turistic este creat de:
A) atractivitatea destinației vizitate (bazată pe atracțiile locale: naturale sau cultural-istorice);
B) infrastructura turistică (baza de cazare, alimentație și de servicii sulimentare: comerciale, excursioniste, trans-

port, culturale, muzeale, sportive, închiriere de echipamente etc.);
C) evenimente (festivaluri, competiții, iarmaroace, expoziții tematice etc.);
D) sistemul de coordonare și distribuție (birouri de informare turistică, centre de informații, semne de orientare); 

E) componente nemateriale (producătoare de emoții pozitive: valori cognitive, comunicarea cu alte persoane, 
stimulente emoționale etc.). 

Pachetul serviciilor turistice este: 
• o listă de atracții și modalități de petrecere a timpului liber, în condiții confortabile de trai (axate mai mult pe 

condițiile de cazare și alimentare); 
• care are un preț total, inclusiv cu posibilitatea de a mai adăugă (scoate) unele servicii suplimentare (care apar 

la necesitate sau sunt stimulate).
Itinerarul (traseul) în calitate de produs turistic este foarte important:
• în planul dezvoltării regionale (pentru APL interesate în cooperarea teritorială);
• este o replicare în lanț a unor microproduse turistice (la nivel local: atracții, cazări, servicii) agregate în oferte 

mai mari;
• reprezintă un megaprodus, o carte de vizită sau o marcă a regiunii date;
• stimulează asocierea altor factori de turism din regiune capabili să o îmbunătățească și să o dinamizeze.

Modelul polonez de analiză a potențialului turistic al regiunii

Produse Regiunea X Regiunea Y Regiunea Z 

Turism pentru odihnă 

Soare și plajă 
Odihnă în munți xxx x 
Turism pedestru xx xxx xx 
Odihnă lângă lacuri xxx xxx 
Odihnă în natură xx xx xx 

Turism activ și specializat 

Turism nautic x xx 
Sporturi de iarnă x xx x 
Veloturism xxx xx xxx
Turism ecvestru x xx x 

Turism religios și pelerinaje xx xx xx 
Turism urban și cultural xxx xx xxx 

Turism rural 
Agroturism xx xxx xxx
Ecoturism xx xxx xx 

Turism pentru sănătate 
Turism pentru tratament xx xx xxx 
Wellness, spa x x xx 

Turism de afaceri 
Conferințe, congrese x x x 
Călătorii de afaceri xx x xx 

Turism pentru shoping xx x 
Turism transfrontalier și tranzitar xx xx 
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Crearea pas cu pas a produsului turistic 

1. Inventarierea potențialului turistic existent. Colectarea informațiilor și evaluarea resurselor tu-
ristice locale va ținti:

•	 analiza atractivității turistice din punctul de vedere al valorii naturale sau antropice, vieții rurale în 
armonie cu mediul, atitudinii și relațiilor în comunitatea din destinație etc.;

•	 analiza stării de dezvoltare a infrastructurii (de transport, comerț, servicii, cazare, alimentație 
publică și servicii turistice) teritoriului vizitat din punctul de vedere al necesităților călătorului;

•	 analiza aspectelor juridice (strategii locale, planuri urbanistice) și tehnice (bariere, restricții) care 
au influență asupra produsului turistic.

2. Identificarea necesităților turistice și oportunităților de a fi satisfăcute
Factorii de atracție a destinației concrete stimulează interesul pentru vizite turistice. Pentru a 
cunoaște mărimea potențialilor vizitatori interesați de această destinație, se analizează informația 
statistică, rezultatele unor rapoarte de chestionare a vizitatorilor sau interviurilor cu factorii de tu-
rism local, se consultă părerea agențiilor de turism, centrelor de promovare a turismului, asociațiilor 
profesionale, autorităților de turism etc. Aceste date vor ajuta la stabilirea cererii concrete pentru 
această destinație.

3. Alegerea produsului turistic pentru piață
Datele inventarierii și specificarea cererii pentru destinația concretă ajută la determinarea unui astfel 
de produs care este căutat și este capabil să se vândă relativ repede. La selecție ajută utilizarea urmă-
toarelor criterii clare.

Criterii pentru alegerea tipului de produse:
•	 un serviciu unitar separat (cazare în pensiune, alimentare la un han, degustație), care produce 

cele mai mari vânzări;
•	 un obiect vizitat (insulă pe Nistru, centru istoric), care reprezintă ținta de bază;
•	 o destinație (regiune, zonă turistică, localitate);
•	 o sărbătoare (Festivalul vinului), care este specific, rar, excepțional, ciclic, feeric;
•	 un eveniment (excursie, vacanță, veloexpediție), cu un caracter organizat, planificat, echipat;
•	 un bun comerciat (hartă, ghid turistic, CD, echipament turistic, suvenire);
•	 itinerar parcurs (traseu tematic, specializat) etc.

Criterii pentru alegerea formei de turism practicată:
•	 turism de odihnă (include un set de servicii legate de cazarea, alimentarea, distracția clientului în 

vacanțe);
•	 turism urban și cultural (include participarea la acțiuni culturale în centre urbane cu tradiții, mu-

zee, teatre etc.);
•	 turism de tratament (include un set de servicii de odihnă combinate cu terapii specializate, well-

ness, spa);
•	 turism rural (include servicii de organizare a vizitei și traiului în condiții rurale, contactul cu sătenii, 

meșteșuguri și evenimente locale, agroferme);
•	 turism de afaceri (participarea la conferințe, traininguri, întruniri de lucru);
•	 turism transfrontalier (vizitarea destinațiilor agregate din câteva țări vecine) etc.

4. Determinarea partenerilor legați de produs și stabilirea rolului lor concret
Parteneri (antreprenori, întreprinderi, instituții, organizații) într-un produs turistic concret sunt cei 
care nemijlocit produc unele din componentele acestuia și care-și onorează angajamentele concrete 
în acest sens, inclusiv: 
•	 rolul de coordonare generală; 
•	 rolul prestării serviciului calitativ (cazării/alimentării/organizării agrementului) turiștilor;
•	 rolul de promovare și marketing;
•	 rolul de monitorizare.
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5. Determinarea beneficiarilor produsului turistic
Produsul trebuie să ținească grupuri concrete de consumatori, în acest sens sunt de ajutor următoa-
rele acțiuni:
•	 delimitarea segmentelor de potențiali clienți (utilizați factorii care unesc cel mai bine grupurile 

omogene de turisți);
•	 crearea profilului beneficiarilor acestor segmente (vârstă, principii de grupare, atitudini dominan-

te față te produs);
•	 determinarea atractivității acestor segmente (mărimea și venitul de pe fiecare, raportul cost/

beneficiu);
•	 selectarea segmentelor țintă (prioritizarea a 2-5 categorii de bază, potențialul de creștere și aso-

ciere).

Exemplul polonez de segmentare în turism
Sementul: Turism activ 
Criterii demografice: vârstă 18-55 ani; sex: ambele; educație: medie și superioară; venituri: mediu pe țară și 
mai mare;
geografia provenienței: în special orășenii din capitală și urbele mari, studenți, turiști străini.
Preferințe şi interese: persoanele caută modalități de recreare în diverse locuri, prin eforturi fizice în diverse 
moduri dinamice (velotrasee, plimbări pedestre prin locuri naturale, cățărări pe stânci, coborâri pe ape dina-
mice) sau statice (sporturi de plajă, participări la evenimente și competiții locale etc.).
Motivații: căutarea odihnei active pentru scoaterea stresului, fuga de cotidianul muncii de birou, cunoașterea 
naturii, realizarea unui hobby.

6. Evaluarea șanselor produsului pe piața turistică
O analiză strategică a produsului va permite evidențierea șanselor de succes pe piața turistică concre-
tă. Cea mai răspândită tehnică este analiza SWOT (evidențierea părților tari și slabe ale produsului, 
precum și oportunitățile și riscurile existente pe piață). Părțile tari sunt resursele care vă deosebește 
de concurență, în timp ce cele slabe sunt aspectele care strâmtorează elanul realizării acestuia. Re-
spectiv, oportunitățile sunt șansele care sunt la moment pe piață, care fortifică punctele tari și le 
reduc pe cele slabe, iar riscurile sunt doar cele care pot influența negativ acțiunile, fără ca să puteți 
schimba ceva (vezi Anexa 10).

7. Sistemul de identificare vizuală a produsului turistic prin utilizarea logo-urilor, mărcilor specifice 
locului, unor reprezentări grafice accesibile (fizic și virtual) consumatorilor.

8. Informarea și promovarea produsului turistic
Informarea vizitatorilor are loc prin două sisteme: 
(i) prin publicații speciale (cataloage, postere, pliante, afișe, hărți și ghiduri turistice), suvenire (chi-

piuri, tricouri, cești cu simbolica turistică locală) și semne fizice (pe teren: panotaje, hărți turistice, 
marcaje ale traseelor); 

(ii) înscrisuri cifrate (baze de date, multimedia, internet etc.).

Totodată, acțiunile de promovare sunt cele care aduc informația spre potențialii clienți (reclamă di-
rectă, e-marketing, promoții, info tur-uri pentru turoperatori, expoziții, ateliere tematice etc.).

9. Transferul de cunoștințe pentru crearea de produs turistic
În fazele finale de creare a produsului este importantă cooperarea între parteneri pentru asigurarea 
suportului informațional, transferul de cunoștințe speciale despre atractivitatea și utilitatea produ-
sului, includerea în rețeaua de promovare și realizare comună a produsului. Toate acestea, luând în 
seamă următoarele considerente și necesități:
- seminarele instructive sunt orientate spre învățarea realizării corecte și calitative a produsului;
- explicarea modului de coordonare și monitorizare a acțiunilor comune;
- popularizarea bunelor practici în raport cu viitorii clienți;
- aplicarea promoțiilor și responsabilităților conexe etc.

10. Comercializarea produsului pe piață
Folosind canalele directe și indirecte ale partenerilor din rețea, serviciile turistice se vând și se reali-
zează prin promovare comună.



154

agroturisMuL în MoLdova

10. Ospitalitatea în agroturism

Model de analiză a produsului agroturistic regional (modelul Świętokrzyskie, Polonia)

Circa 350 de gospodării agroturistice din voievodatul Świętokrzyska activează în Organizația Turistică 
Regională.
• Majoritatea gospodăriilor agroturistice, în afără de cazare și alimentare, nu au în ofertă un alt 

produs sau un profil individual de afaceri.
• Sezonalitatea sejurului este bine pronunțată; în timpul week-end-ului persistă cel mai mare inte-

res pentru agropensiuni. 
• Predomină sejurul pe termen scurt. 
• Printre oaspeți, cel mai mare grup îl constituie clienții fideli, clienții noi sunt atrași prin recoman-

dări sau prin internet.
• Grupul dominant este format din turiștii autohtoni.

Exemple de produse recunoscute și oferte turistice din zona rurală a voievodatului Świętokrzyskie: 
• „Muzeul topoarelor” din Orzechówce;
• „Școala sensibilității” din Wiączce Kapkazy; 
• Oferte create pe baza produselor regionale (bucătăria regională);
• Organizarea excursiilor pentru turiști;
• Oferte pe baza diferitor ateliere tematice; 
• Oferte din partea gospodăriilor specializate în creșterea animalelor sau celor agricole (ex. Lucrul 

în câmp).

Structura produsului turistic

Produse și servicii agroturistice
Elementele de bază ale produsului agroturistic sunt atât bunurile materiale, cât și serviciile, cum ar fi:
• cazarea;
• alimentarea;
• spațiul natural accesibil;
• serviciul de ghidaj;
• închirierea echipamentului sportiv și de drumeție (și/sau păstrarea lui în extrasezon);
• oportunitatea de a folosi grădina și curtea;
• contactul cu animalele domestice bine întreținute;
• cunoașterea și practicarea meșteșugurilor populare;
• posibilitatea de a face conserve din fructe și legume din producția locală;
• colectarea și prelucrarea produselor de pădure;
• participarea la lucrările agricole (vezi Anexa 11).

distracții

N
UCLEUL P R O DUSULU

I
PRODUSUL  DE  BAZĂ

PRODUSUL  SUPLIMENTAR

transferuri

zboruri

cazare

masa

excursii

cunoaștere
recreere
satisfacție

asigurare
gratuită

asigurare
medicală
gratuită

recomandări
vânzare produse

serviciile
post-vânzare

de rezervări
on-line

excursii
suplimentare

comunicare
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Analiza SWOT și metoda de selectare a strategiei

Fiecare activitate necesită o bună planificare. Analiza SWOT este o metodă analitică simplă, care ne 
permite să organizăm informația de bază. Tehnica SWOT presupune separarea informațiilor disponibi-
le pe patru categorii de factori strategici, iar literele care formează acronimul SWOT provin din limba 
engleză și semnifică:
•	 S (Strenghts) – punctele forte: totul ce presupune un avantaj pentru întreprinderea analizată; 
•	 W (Weaknesses) – punctele slabe: totul ce presupune slăbiciunile, barierele și defectele întreprin-

derii analizate; 
•	 O (Opportunities) – oportunitățile: totul ce oferă, pentru întreprinderea analizată, șanse pentru 

schimbări pozitive; 
•	 T (Threats) – pericole: totul ce creează, pentru întreprinderea analizată, pericole pentru modifi-

cări nefavorabile. 

Informația divizată despre întreprindere este încadrată într-un tabel (matrice), în care partea stângă 
conține factorii pozitivi (S, O), iar partea dreaptă factorii negativi (W, T). Tabel în limba română
FACTORI POZITIVI    FACTORI NEGATIVI
S – strength  W – weaknesses

O - opportunities T - threats

Factorii descriși pot fi abordați și din altă perspectivă: 
•	 punctele forte și punctele slabe sunt factori interni, iar opotunitățile și pericolele – factori externi;
•	 punctele forte și punctele slabe depind de noi (asupra lor putem influența în procesul de plani-

ficare și gestionare), iar oportunitățile și pericolele sunt factori obiectivi, asupra cărora nu avem 
influență directă, indiferent de planurile sau acțiunile noastre, dar care trebuie luate în seamă 
când analizăm situația întreprinderii. 

Utilitatea tehnicii SWOT este vizibilă atunci când patru grupuri de factori, aparent nelegate între ele, 
vor fi analizate sub aspectul relaționării. În practică, aceasta se rezumă la oferirea răspunsului la ur-
mătoarele întrebări (din interior spre exterior):
•	 punctul forte ne va permite să utilizăm oportunitatea respectivă? 
•	 punctul forte ne va permite să depășim pericolul? 
•	 punctul slab ne va limita posibilitatea de a folosi oportunitatea dată?
•	 punctul slab va intesifica riscul legat de amenințarea respectivă? 

Analiza poate fi efectuată și în direcția opusă – dinspre exterior spre interior:
•	 oportunitatea respectivă consolidează un anumit punct forte? 
•	 oportunitatea respectivă ne permite să depășim un anume punct slab?
•	 amenințarea respectivă ne reduce o anumită parte forte? 
•	 amenințarea respectivă ne va evidenția o anumită parte slabă? 

Răspunsurile obținute conduc la aplicarea în practică a rezultatelor analizei SWOT, cu condiția inter-
pretării lor astfel:
•	 punctele slabe și forte sunt caracteristice pentru starea actuală; 
•	 oportunitățile și amenințările sunt fenomene așteptate în viitor. 

Matricea SWOT pentru scopuri strategice

Abordare Trecut Viitor
MM (Maxi/Maxi) A merge înainte pentru a folosi oportunitătățile
Mm (Maxi/mini) A merge înainte pentru a depăși amenințările
mM (mini/Maxi) A minimiza punctele slabe pentru a folosi oportunitățile 
mm (mini/mini) A minimiza punctele slabe pentru a depăși amenințările
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Motivația de a călători (după Anghelina Carțân, psiholog)

Motivația turistică prezintă un complex de factori stimulatori, care predispun turistul spre consumul 
repetat al produsului turistic. Deoarece turismul implică factorul uman, este important de a cunoaște 
faptul că acesta poartă un puternic caracter emoțional, de unde vine necesitatea ca motivația să fie 
alimentată de satisfacerea necesităților psihologice ale turistului. Astfel, pentru motivarea turistului 
de a călători, proprietarii pensiunilor agroturistice trebuie să aibă în vizor următoarele momente:

1. asigurarea necesităților umane ale turistului. Satisfacerea acestora asigură starea de bine și 
confortul turistului. Conform ierarhizării categoriilor de necesități (după teoria lui Maslow), există 
următoarele necesități umane: 
- fiziologice (asigurarea turistului cu adăpost, igienă, alimentație, apă curentă); 
- de siguranță (securizarea turistului și a obiectelor personale ale acestuia);
- sociale (posibilitatea de comunicare, contact social cu persoanele din localitate);
- de stimă (atitudine binevoitoare și respectuoasă față de turist și dorințele acestuia);

2. o atenție deosebită se va acorda emoțiilor, deoarece acestea dictează comportamentul 
turistului. Pentru asigurarea emoțiilor pozitive, proprietarii pensiunilor vor atrage atenția asupra 
următorilor factori: 
- prezența elementului inovativ la pensiune. Spre exemplu, turistul ar putea încerca activități 

noi și diferite pentru el, cum ar fi: să îngrijească de animale, să participe în activități casnice 
netradiționale pentru modul său de viață sau să exploreze locuri neobișnuite; 

- contactul cu experiența culturală. Aceasta presupune contactul fizic al turistului cu tradițiile, 
obiceiurile și specificul cultural al locației în care se află;

- contactul social. O mare parte a turiștilor pleacă în călătorii mânați de dorința de a comunica 
cu alți oameni decât cei din cercul lor obișnuit de cunoștințe, iar un produs turistic care 
implică interacțiunea cu persoane binevoitoare, deschise spre comunicare și amabile nu va 
face altceva decât să crească satisfacția turistului;

- relaxare şi odihnă. Fie că este vorba de pitorescul locației, condițiile de confort ale pensiunii, 
liniștea și frumusețea împrejurimilor – toate acestea fiind disponibile turistului, contribuie la 
generarea emoțiilor pozitive și, respectiv, satisfacția acestuia; 

- atractivitatea ofertei turistice. Condiții confortabile, preț convenabil, atitudine binevoitoare, 
produs turistic captivant – acestea generează satisfacția turistului și îi menține motivația de a 
călători;

3. tratarea turistului în funcție de personalitate. Se cunosc 4 tipuri de personalitate umană: 
sangvinică (persoană spontană, energică, entuziasmată), colerică (tip direct, agitat, impulsiv), 
flegmatică (reacții lente, meticuloase, om reticent) și melancolică (persoane calme, timide, 
anxioase). O adaptare a gazdei la personalitatea turistului îi va declanșa acestuia emoții pozitive 
și-l va asigura că este înțeles și acceptat. Or, o interacțiune pozitivă turist-gazdă menține interesul 
clientului față de oferta turistică; 

4. asigurarea satisfacției turistului. Indiscutabil, satisfacția este una dintre cele mai relevante 
variabile atunci când analizăm comportamentul turistului, căci un turist satisfăcut își împărtășește 
experiența pozitivă cu alte persoane, contribuind astfel și la publicitatea ofertei. Satisfacția 
poate fi obținută prin factori, cum ar fi motivația, interesul manifestat față de obiectul atracției, 
beneficiile (de a învăța ceva nou, relaxare, trăirea atmosferei), adaptarea produsului turistic la 
vârsta și nivelul de educație al turistului, durata vizitei, serviciile și infrastructura produsului 
turistic, gastronomia gustoasă, practicarea sporturilor etc.

Motivația, ca motor al călătoriei, se află în strânsă legătură cu satisfacerea factorului uman, a nevoilor 
și așteptărilor acestuia. Astfel, un produs turistic definit pe măsura așteptărilor turistului contribuie 
la o ședere plăcută și odihnă frumoasă a acestuia, iar proprietarul pensiunii se alege cu ... o recenzie 
bună, care va îndemna un alt oaspete.
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Segmentarea clienților

Succesul activității economice, bazate pe un stil de gândire de marketing, constă în oferirea clientului 
a ceea ce-și dorește în cantitatea și calitatea potrivită, la un preț adecvat, la momentul și locul po-
trivit. Punctul central al sistemului de marketing este ”consumatorul”, sau mai bine zis satisfacerea 
nevoilor și cerințelor acestuia. Marketingul cuprinde o arie de cunoștințe foarte vastă, începând de 
la cunoașterea psihicului uman și terminând cu cunoașterea realității pieței. Marketingul este dificil, 
deoarece se bazează pe considerații abstracte, precum: segmentarea pieței, poziționarea produsului, 
analiza comportamentului propriu clientului și evaluarea situației în industrie. Totodată, marketingul 
este important pentru că succesul firmelor depinde în mare parte de acțiunile bazate pe analizele 
”abstracte de marketing”. 

Segmentarea pieței este împărțirea ei pe părți componente. Această împărțire nu poate fi un scop în 
sine. Segmentele pieței trebuie să fie utile. Criteriile utilității sunt: satisfacția consumatorilor, avanta-
jul concurenților, eficiența managementului, eficacitatea proiectului. Segmentarea pieței trebuie să 
fie adecvată pentru aplicarea practică și să aducă beneficii și rezultate tangibile. Cheia este satisfacția 
clientului, care se exprimă prin obținerea următoarelor efecte datorită segmentării: 
	efectul cerinței îndeplinite – clientul va fi dispus să plătească mai mult pentru serviciul care îl sati-

sface; 
	efectul loialității – clientul se va strădui să utilizeze numai serviciile unei anumite companii și o va 

face atâta timp cât îi vom oferi anumite motive; 
	efectul informației pozitive – clientul va convinge pe alții să meargă pe urmele lui. 
Segmetarea este prima etapă în procesul de planificare de maketing. Există cinci motive pentru care 
o întreprindere turistică trebuie să execute segmentarea pieței:
• aceasta este cea mai bună metodă de a se familiariza cu necesitățile clienților; 
• ne permite să creștem competența angajaților, resurselor și să obținem specializarea gamei de 

servicii oferite; 
• specializarea favorizează o deservire mai bună a clienților care alcătuiesc segmentul, crescându-le 

beneficiile și mulțumirea, deci aducând în cele din urmă mai multe venituri; 
• specializarea reduce costurile, majorând rentabilitatea întreprinderii; 
• segmentul propriu este cea mai bună cale pentru a se diferenția de concurenți; cu cât este mai 

recunoscut și susținut, cu atât este mai greu pentru concurenți să pătrundă în acesta și să conteze.
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10. Ospitalitatea în agroturism

Trei pași în segmentarea clientelei

Conceptul de segmentare a pieței este fundamentul activităților practice întreprinse de micul busi-
ness, inclusiv cei din sfera agroturismului. Procesul de segmentare constă din trei etape:  (i) carto-
grafierea participanților pieței agroturistice; (ii) desfășurarea cercetărilor bazate pe anchetare; (iii) 
divizarea pieței pe segmente în baza rezultatelor cerectării.

Pasul 1: Harta participanților pieței
Harta participanților pieței constituie o schemă, în care sunt arătați subiecții (instituții, companii, 
persoane) implicați în furnizarea produsului turistic clienților. Este o imagine de legături individuale 
între participanții pieței. Întocmirea hărții ne ajută să determinăm cu cu cine au contact clienții atunci 
când cumpără servicii turistice, deci și unde este locul potrivit pentru a defășura analiza clienților. 
Participanți de bază ai pieței agroturistice sunt:
•	 producătorii (furnizorii) de produse turistice (hoteluri, operatori agroturistici, agenții de voiaj, 

transportatori etc.); 
•	 agenții de turism care vând produse turistice direct către clienți; 
•	 organizații speciale care cooperează, oferind și promovând produse turistice, de ex. asociațiile 

agroturistice. 

Pasul 2: Cercetări ale clienților prin anchetare
Sondajul clienților trebuie să fie efectuat în locurile indicate de analiza hărții participanților pieței. 
Acestea sunt locurile în care există o probabilitate mai mare de a obține cât mai multe informații nu 
numai de la clienți, ci și de la persoanele care deservesc acești clienți. Însă acestea nu sunt singu-
rele locuri în care este posibilă desfășurarea unor cercetări de sondaj. Se înscriu în această listă și: 
expozițiile, târgurile, întâlnirile și orice fel de evenimente la care sunt prezentate produsele turistice, 
locurile de consum al produselor turistice, locurile de muncă, locuințele sau locațiile de agrement, 
întâlnirile pe stradă, cel mai bine în apropierea unor obiecte turistice sau în locurile de sosire și de 
plecare a turiștilor (gări, aeroporturi etc.). 

Cercetarea constă din pregătirea chestionarului și sondajul propriu-zis. Pregătirea chestionarului ne-
cesită întocmirea unei liste de caracteristici ale clientului, datorită căreia putem determina: 
a) atitudinea clientului față de serviciile agroturistice; 
b) dorința clientului de a achiziționa un serviciu agroturistic; 
c) caracteristicile clienților (demografice: vârsta, sexul, componența familiei, faza de ciclu a familiei, 

de ex. persoană tânără celibatară, cuplu căsătorit cu copii, starea sănătății; sociale: educația, ni-
velul veniturilor, ocupația, condițiile de trai, stilul de viață (pasiv sau activ), metodele de luare a 
deciziilor (raționale sau iraționale).

Pasul 3: Divizarea pieței pe segmente
Are loc în baza rezultatelor cercetărilor de sondaj. Chestionarul ne permite să diferențiem diferite 
cerințe care au apărut pe piață și să determinăm dacă acestea se vor repeta sau la ce fel de cerințe 
trebuie să ne așteptăm în timpul apropiat. La fel, ne ajută să identificăm cerințele nesatisfăcute de 
oferta actuală. Fiecare chestionar completat relevă o cerință specifică în viitorul apropiat al unui anu-
mit client. Toți clienții, a căror descriere cuprinde aceleași trăsături și care prezintă un profil similar, 
formează un segment. Prin segment înțelegem un grup de clienți, pe care putem să îi recunoaștem 
după aceleași valori, descriind carcateristicile lor. 

Cu alte cuvinte – fiecare grup de clienți, omogen în ceea ce privește așteptările și care au cerințe 
similare formează un segment de piață. Din punct de vedere practic, segmentarea este o divizare a 
clienților conform cerințelor și așteptărilor acestora, de exemplu: 
•	 grupuri turistice; 
•	 clienți tranzitorii; 
•	 clienți locali; 
•	 oaspeți individuali care vin pentru a petrece timpul liber; 
•	 oaspeți care vin în deplasări de afaceri; 
•	 familii cu copii; 
•	 persoane în vârstă. 
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10. Ospitalitatea în agroturism

Analiza concurenței

Factorii-cheie ai succesului sunt acele elemente care sunt esențiale pentru ca firma să-și realizeze 
obiectivele de marketing. Iată câteva exemple: 
•	 accesul la resurse esențiale și excepționale;
•	 abilitatea de a obține beneficii conform așteptărilor;
•	 accesul la canale de distribuție și oferirea largă a serviciilor agroturistice;
•	 evoluția tehnologică care ne va permite să îmbunătățim calitatea serviciului și diversificarea aces-

tuia.
Este important să se ia în considerare faptul că factorii-cheie se pot schimba, în special atunci când 
urmează o dezvoltare a serviciilor în urma unor factori, precum nevoile clienților, schimbările în teh-
nologie etc. 

Pentru a atinge succesul, firma trebuie să mențină relații cu clienții, cu furnizorii, cu angajații și alți 
operatori. Vom întâlni pe piață și alte persoane sau organizații care oferă produse similare unor clienți 
similari. Aceasta este concurența. Scopul lor este la fel ca și al nostru – să se dezvolte, să câștige bani 
și să-și atingă succesul. 

De regulă, aceștia sunt:
•	 alte firme, organizații care oferă în momentul de față același produs sau serviciu; 
•	 alte firme, organizații care oferă în momentul de față produse sau servicii asemănătoare; 
•	 firme, organizații care pot să ofere produse/servicii similare/asemănătoare în viitor;
•	 firme, organizații care pot influența ca produsul/serviciul să nu mai fie solicitat. 

Oricine conduce o afacere trebuie să analizeze concurența. Iată câteva întrebări directoare în acest 
sens:
•	 Cine sunt? 
•	 Care sunt necesitățile și preferințele clienților? 
•	 Care sunt diferențele și asemănările dintre serviciile tale și cele ale concurenței?  
•	 Care sunt punctele forte și cele slabe ale fiecărui produs sau serviciu oferit de concurență? 
•	 Care este raportul dintre prețurile tale și ale lor? 
•	 Care este, în general, situația lor? 
•	 Cum ai de gând să concurezi cu ei? 
•	 Poți oferi servicii de o calitate mai înaltă? 
•	 Sau poate le vei oferi la un preț mai mic? 
•	 Vei ușura accesul clienților la serviciile tale? 

Analizăm concurența, deoarece prin cunoștințele despre ea putem:
•	 prezice următoarele sale mișcări; 
•	 folosi punctele ei slabe; 
•	 împiedica punctele ei forte. 

Gândește-te la lucrurile care te diferențiază de concurență. 

EU
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Patru pași pentru depășirea concurenței

Pasul 1. Identificarea firmelor şi operatorilor care activează pe piață, în scopul determinării obiective-
lor acestora, precum și a punctelor forte și slabe
Dacă ați deschis presa, ați căutat informație în internet, ați vorbit cu vânzătorii, clienții, furnizorii, 
ar trebui să aveți o mulțime de date despre concurență. Greșeala pe care o fac mulți oameni este 
colectarea informațiilor fără a înțelege în ce mod acestea vor fi utilizate. Informațiile care vor sta 
pur și simplu pe raft nu vor sluji pentru nimic. Dacă nu le puteți utiliza pentru adoptarea unor decizii 
strategice sau tactice referitoare la întreprindere, atunci timpul, banii și efortul investit vor fi pierdute.

Pasul 2. Stabilirea metodelor de depăşire a concurenților
Înainte de a începe căutarea informației, trebuie să ne oprim și să stabilim ce căutăm și pentru ce. 
Avem nevoie să identificăm principalele domenii care ne interesează cu adevărat, astfel încât să nu 
irosim timpul și energia pe colectarea unor date nevaloroase, care nu vor aduce niciun rezultat. 

Pasul 3. Prelucrarea informației despre şansele de a conduce o activitate competitivă
Din păcate, o mare parte a informației va fi, probabil, repetitivă, neactuală, incorectă sau neadecvată, 
înșelătoare sau incompletă. Totuși fiecare element poate să ajute la crearea unei imagini complete. 
Și chiar dacă unele fragmente lipsesc, deseori putem înțelege cum arată această imagine – chiar dacă 
alte elemente sunt deteriorate și nu toate se potrivesc perfect. 

Pasul 4. Înfrângerea altor concurenți
După ce aflăm planurile concurenței, suntem gata de luptă. Cu toate acestea, în cazul agroturismului 
ar trebui să luăm în considerare opțiunea unei cooperări. Individual, fiecare gospodărie agroturistică 
este o entitate separată ce concurează pe piață. Totuși o formă importantă de integrare a activităților 
pentru dezvoltarea turismului rural este rezolvarea comună a multor probleme de către locuitorii 
mediului rural. Folosind activitatea, competența și resursele oamenilor legați de activitatea turistică, 
putem obține efecte mult mai bune, la un cost mult mai mic, decât dacă am fi acționat de sine sta-
tător, în izolare. Deseori, activitățile desfășurate în comun sunt aproape o condiție esențială pentru 
obținerea efectelor așteptate, deoarece multe aspecte depășesc posibilitățile unei singure gospodării 
care prestează servicii de turism, mai ales că acestea sunt doar o formă suplimentară de activitate 
economică.
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Stabilirea prețului pentru cazare

În practică, stabilirea tarifelor la cazare (cele mai importante în oferta unei pensiuni) se face prin folo-
sirea metodelor formale și neformale. La categoria metodelor neformale sunt atribuite următoarele:
a) stabilirea intuitivă a tarifului (fără o analiză a pieței această metodă nu poate asigura maximizarea 

profitului);
b) copierea tarifului concurenței (sau modificându-l puțin);
c) prin încercări repetate, aplicând diferite tarife și urmărind reacția clienților.

La folosirea  metodele neformale pentru diminuarea riscurilor se recomandă folosirea concomitentă 
a una-două metode. 

Metodele formale se bazează pe criterii obiective: (i) volumul investiției totale în afacere; (ii) gradul 
de ocupare a unității de cazare; (iii) costurile de întreținere; (iv) așteptările cu privire la recuperarea 
investiției. Sunt două metode răspândite de acest tip – regula 1/1000 și formula Hubbart („de jos 
în sus”): 
a) regula 1/1000 se aplică în cazul stabilirii tarifului pentru o unitate de cazare construită din temelie 

și proaspăt lansată pe piață (vilă turistică, hotel, motel, pensiune). Ideea generală a acestei reguli 
este de a forma prețul de închiriere a unei camere reieșind din recuperarea tururor investițiilor 
pentru ea după 1000 de cazări. Adică, dacă valoarea investiției pentru construirea și dotarea unei 
camere a constituit 2000 euro, atunci prețul de chirie va fi de 2000 x 1/1000 = 2 euro. Acesta va 
fi costul minim acceptabil pentru o cameră/zi. La acest cost se vor adăuga cheltuielile curente 
proporționale gradului de ocupare; 

b) pentru a stabili tariful de cazare după formula Hubbart este necesar să luăm în considerare toate 
informațiile importante: volumul investiției, gradul de ocupare, cheltuielile curente, marja netă 
(încasări minus cheltuieli directe) etc. 

Punctul de plecare spre calcularea tarifului de cazare îl constituie profitul net, de unde și denumirea 
„de jos în sus”. De exemplu, parametrii inițiali ai afacerii (pensiune rurală cu 4 locuri de cazare) sunt 
estimați în felul următor:
	capitalul propriu investit ......................................................................5000 euro
	rentabilitatea financiară așteptată .......................................................20%
	gradul de ocupare previzionat .............................................................30%
	capacitatea ocupată în cursul anului (4 locuri x 30% x 365 zile) ..........438 locuri
	impozitul pe profit ................................................................................15%.

Model de calculare a tarifului de cazare după Formula Hubbart în pensiunea rurală

Indicator Formula Exemplu

Remunerarea capitalului 
propriu 

Profit net = valoarea investiției x rentabilitatea 
așteptată

Profit brut = profitul net /(100 - impozite) x 100

5000 x 0,2 / (100-15) x100 = 
1176,5 euro

Taxe, asigurări Locale stabilite de primării 105,4 euro

Cheltuieli indirecte 
(administrative, 
marketing)

Cca 20 % din cheltuielile totale 421,7 euro

Cheltuieli directe la cazare Cca 75% din cheltuielile totale 1581,4 euro

Cheltuieli totale de cazare Suma tuturor cheltuielilor, inclusiv impozitele, 
taxele și valoarea profitului

3285 euro

Tarif de cazare Cheltuieli totale/capacitatea de ocupare 3285 / 438 = 7,5 euro
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Stabilirea prețului pentru alimentare

Într-o pensiune rurală, turiștilor li se oferă toate serviciile sub un acoperiş. Serviciile de alimentație sunt în pachetul 
de bază și, de regulă, includ diferite combinații dintre micul dejun, dejun și cină. Chiar dacă se comercializează 
preparate separate incluse într-un meniu, într-o pensiune rurală din simplitate se va opta pentru stabilirea unui 
preț fix al unei mese. Astfel, micul dejun va avea un preț, dejunul și cina – altele. Stabilirea prețului de vânzare a 
preparatelor servite la o masă se poate face:
- prin aplicarea la costul de achiziție a materiilor prime a unui coeficient multiplicator;
- aplicarea unui preț mediu pe piață, în funcție de segmentul de clientelă ales și de concurență;
- combinând variantele anterioare, așa cum adesea obligă circumstanțele.

Stabilirea prețului de vânzare face trimitere la următoarele categorii: prețul de cumpărare, costul de achiziție, 
marja brută, coeficientul multiplicator:
a) prețul de cumpărare al materiei prime reprezintă echivalentul sumei plătite pentru mărfurile furnizate de alte 

întreprinderi (furnizori). În cazul unei agropensiuni, care se autoasigură cu produse alimentare, costul acesto-
ra va fi calculat la prețul de piață;

b) costul de achiziție al unui preparat are, ca bază de calcul, prețul de cumpărare al materiilor prime, la care se 
adaugă cheltuielile de achiziție sau de aprovizionare (de exemplu, cheltuielile de transport);

c) marja brută – diferența dintre prețul de vânzare și costul de achiziție al materiilor prime;
d) coeficientul multiplicator servește la stabilirea prețului de vânzare, adăugându-se la cheltuielile de preparare 

(costul de achiziție și alte cheltuieli). Nivelul mediu recomandat pensiunilor este de 30-40%. 

Strategia de preț în alimentație depinde de câțiva factori determinanți:
•	 nivelul calitativ al serviciului – este format de mai multe elmente (primirea și petrecerea oaspeților, deco-

rul, atmosfera, pregătirea și prezentarea preparatelor culinare, curățenia, inventarul textil, vesela, serviciul la 
masă etc.). Acest factor poate deveni unul din cei mai importanți pentru activitatea pensiunii rurale;

•	 un raport calitate/preț competitiv – analiza valorii permite evitarea acelor elemente ale serviciului care au 
caracterul unor cheltuieli inutile în raport cu așteptările clientului;

•	 factori psihologici – în cazul dacă în conceptul pensiunii rurale este prevăzut meniul cu preț fix, poate fi intro-
dus un preț rotund – 10 euro sau un preț „magic” – 9,5 euro;

•	 acordarea de reduceri şi gratuități – în perioada extrasezon sau pentru grupuri mari de turișiti pot fi acordate 
reduceri ale prețului. Acest factor poate deveni foarte important în lupta pentru clienți. Oferirea gratuită a 
unor băuturi, dulciuri, flori creează o atmosferă prietenească, o bună imagine și … premise pentru practicarea 
unor prețuri relativ ridicate;

•	 alți factori – categoria de clienți, popularitatea restaurantului pensiunii, raportul dintre tariful de cazare și 
prețul mesei, impactul inflației asupra costurilor etc.

Model de calcul a preparatelor la nivelul sinecostului

Denumirea preparatului, ingrediente Grame/1 persoană Sinecost/porție, lei Sinecost/10 porții, lei
Borș de casă
carne de porc
varză
sfeclă
cartofi
ceapă 
morcovi 
sare
unt
ulei vegetal
borș acru
smântână

100
50
50
50
10
10
5
3
3

100
10

6,5
0,25
0,25
0,20

0,035
0,04

0,001
0,096
0,045

0,3
0,25

65
2,5
2,5
2,0

0,35
0,4

0,01
0,96
0,45

3
2,5

Total 386 7,97 79,7
Friptură din carne de vită
carne de vită
ceapă
morcov
făină
pastă de tomate
ulei vegetal
sare

125
30
20
5
3
5
3

5,62
0,12
0,08
0,04

0,045
0,075
0,006

56,2
1,2
0,8
0,4

0,45
0,75
0,06

Total 191 5,99 59,9
Terci din hrișcă
Hrișcă
Sare
Unt

45
3
5

0,42
0,006
0,16

4,2
0,06
1,6

Total 0,59 5,9
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Anexe

Anexe
ANEXA 1.1

Aforisme pentru cei 10 pași

1. Încercați, nu vă fie frică de o afacere în ospitalitate.
• Prezența noilor idei îți vor aduce succes. (Povestea „Șperlă Voinicul”)
• Ţinta aleasă este cel mai puternic motivator în toată lumea.
• Caracteristica definitorie a gospodarului este calitatea de a transforma intențiile sale în rezultate.
• Noi nu riscăm de aceea că lucrurile sunt complicate. Acestea sunt complicate pentru că nu riscăm. (Se-

neca)
• Când ești inspirat de un scop mare sau de o idee neobișnuită, gândurile tale se eliberează de cătușe: 

mintea iese din hotarele de percepție ordinară, conștiința se extinde fără margini și te afli într-o lume 
nouă, mare și minunată. În tine se trezesc forțele latente, abilitățile și talentele. Îți dai seama de puterea 
lor, deși doar ieri te socoteai un om obișnuit.

• Și cei mai obișnuiți oameni pot sări mai sus de cap, dacă le dai voie.
• Pentru a obține roade trebuie să semeni semințe.
• Îndată ce vă veți pune un scop anumit, picioarele singure vă vor duce pe calea corectă. (P.Franklin)
• În această lume cel mai mult te inspiră aceea că noi avem gândurile noastre, ne călim caracterul, schim-

băm lumea din jurul nostru și ne creăm propriul destin. Acest lucru este cel mai frumos dintre toate 
adevărurile din acest secol. (James Allen)

• Viziunea și visele tale sunt copiii sufletului tău, proiectele celor mai importante realizări în viață. (Napo-
leon Hill)

• Dacă ești sigur în gândul tău, atunci fă-l realitate. (Povestea „Voinicul de Plumb”)
• Încrederea de sine este o trăsătură a oamenilor puternici. (Povestea „Călin Nebunul”)
• Niciun pesimist nu a descoperit secretul stelelor, nu a găsit pământuri noi și nu a deschis noi orizonturi 

ale spiritului uman. (Helen Keller)
• Cu cât urci mai sus pe copac, cu atât mai probabil ca vei cădea. Dar toate fructele cresc la înălțime.
• Nicio problemă nu poate fi rezolvată la acel nivel de conștiință la care am fost atunci când a apărut. 

(A.Einstein)
• Chiar și fluturele ce se agită deasupra noastră este doar o omidă care s-a schimbat. Schimbarea este 

baza ordinii în lume, aceasta este necesară pentru a ne susține viața de pe Pământ. De schimbări avem 
nevoie fiecare dintre noi pentru a supraviețui.

• Noi cucerim nu munții, ci pe noi înșine.
• Omul se face sau se distruge singur.
• Invincibilitatea se află în noi înșine.
• Drumul spre succes este căptușit de eșecuri.
• Înainte de a face ceva, e nevoie de a deveni cineva.
• Scopul e doar ceea ce aspiri a obține în viitor.
• Fie că tu îți controlezi viața, fie ea pe tine. Viața nu așteaptă pe nimeni.
• Sensul vieții – o viață cu sens. (P.Franklin)
• Nimic nu te poate bate până când nu te predai. (P.Franklin)
• Încercarea vină n-are. (Povestea „Cerbul de aur”)
• Chiar și doi copii mici pot supraviețui într-o pădure, dacă cred în sine. (Povestea „Cerbul de aur”)
• Ori de câte ori vezi o afacere de succes, să știi că cineva a luat, odată, o decizie curajoasă. (Peter Drucker)

2. Angajați familia în afacerea agroturistică
• Gospodarul trebuie să fie câteodată și încăpăținat. (Povestea „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de 

moarte”)
• Familia este mai importantă ca alții. (Povestea lui Făt-Frumos)
• Cea mai importantă sarcină a unui lider vizionar este de a umple viața adepților săi cu demnitate și 

onoare, să-i încurajeze să arate cele mai bune calități datorită muncii pe care o fac.
• Ajută pe alții și ei te vor ajuta și pe tine la rândul lor. (Povestea „Șperlă Voinicul”)
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• Crede spuselor celor apropiați și nu spusele altora. (Povestea „Omul de piatră”, Povestea „Făt-Frumos”)
• Trebuie să mulțumești oamenilor ce te-au ajutat. (Povestea „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de 

moarte”)
• Liderul nu este un dictator, dar un consilier bun. Misiunea sa – nu de a indica, ci de a arunca idei, care 

vor ajuta subalternii să-și pună în aplicare talentele naturale și să devină mai independent în domeniul 
profesional și în viață, în general.

• Liderii au o idee clară a scopurilor lor și a acțiunilor care trebuie luate pentru a le realiza.
• Liderul vizionar nu se luptă cu o schimbare. E suficient de înțelept pentru a înțelege: trebuie să accepți 

schimbările pentru ca să fii fericit.
• Tu singur trebuie să fii așa cum vrei subalternii să fie. Nu aștepta că ceilalți vor lucra mai cu zel decât 

tine.
• Când întărești relațiile cu oamenii, îți întărești poziția de lider.
• Liderii vizionari captivează inimile adepților ascultându-i profund și cu atenție.
• Pentru ca viziunea ta să primească într-adevăr sprijinul și loialitatea adepților, dă-le cât mai multe 

informații importante. Cu cât știu mai multe despre ceea ce faci, cu atât mai mult efort vor depune.
• Explică motivele care stau în spatele deciziilor tale – fii transparent pentru adepți.
• Marii lideri – mari profesori.
• Toată lumea vrea să fie de ajutor. Fiecare caută să coopereze în mod eficient, pentru că fiecare visează 

de a avea viața plină de sens.
• Pentru ca talentele adepților să înceapă a se dezvolta, trebuie să-i încurajezi pentru fiecare succes, 

pentru fiecare inițiativă creatoare.
• Dă-i omului un pește și el va fi sătul o zi. Învață-l să pescuiască și el va mânca o viață. (Confucius)
• Liderii înțelepți nu controlează companiile, nici chiar oamenii. Ei le administrează stările. Ei inspiră oa-

menii în a atinge scopuri și le provoacă entuziasmul.
• Oamenii cu adevărat înțelepți aspiră la conducerea nu numai a afacerii, ci și a propriei vieți. (J.Mantle)
• Cel mai bun motivator pentru munca grea este de a umplea lucrul de sens.
• În viață nu există nicio plăcere decât depășirea obstacolelor urcând pe scara succesului. Oricine lu-

crează neobosit, va rămâne cu ceva. În primul rând, va avea speranță, iar apoi și satisfacție. (Samuel 
Johnson)

• Încurajează competența.
• Conducerea este abilitatea de a acționa pentru a atinge o țintă demnă. Conducerea este doar înțelegerea 

că nimic nu este imposibil, nu există decât ceva ce n-ai făcut înainte.
• Liderii vizionari înțeleg că cele mai valoroase bunuri ale companiei sunt angajații săi. Un lider adevărat 

poate inspira oamenii în viziunea lor de viitor și pentru a le ajuta să realizeze talentele lor de a atinge 
obiectivul.

• Un lider adevărat poate inspira oamenii cu viziunea sa de viitor și îi ajută să realizeze talentele lor pe 
acest drum.

• Sarcina fiecărui lider este de a defini realitatea pentru subordonații săi.
• Recompensează regulat, prețuiește constant.
• Liderul trebuie să fie stăpânul minții și a acțiunilor sale – altfel nu va stăpâni destinul său.
• Să nu îndrăznești a muri, până când nu vei aduce beneficii omenirii.

3. Puterea destinației agroturistice stă în calitatea atracțiilor ei.
• Omul sfințește locul. 
• Spic cu spic, țării un snop.
• Calitatea nu este niciodată un accident, este întotdeauna rezultatul unui efort de inteligență. (John 

Ruskin)
• Calitatea nu este o acțiune, ci un obicei. (Aristotel)
• Prima calitate a stilului este claritatea. (Aristotel)
• Simplitatea este o calitate a oamenilor mari. (George Muntean)
• Diferența dintre stil și modă este calitatea. (Giorgio Armani)
• Nu există niciun medicament la fel de puternic ca speranța. La fel, nu există niciun stimulent mai puter-

nic și mai eficient decât așteptarea pentru ceva mai bun în ziua mâine.
• Uită-te la fel ca și ceilalți, dar încearcă să vezi ceea ce nu reușește nimeni.
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• Cheia măreției este în a fi de fapt ceea ce pare. (Socrate)
• Adevărata măreție este în a pune început unui lucru care nu va dispărea odată cu plecarea lui.
• Binele mereu câștigă răul. (Povestea „Voinicul de Plumb”)

4. Amenajările pentru necesitățile turistului dau prioritate utilizării banilor.
• Banul e nervul afacerilor. (Diogene)
• Simplitatea este forma superioară a eleganței.
• Dacă ai cunoștințe și determinare, atunci pentru tine nu este nimic imposibil. (J. Mantle)
• Dacă dorești ceva cu adevărat, nu există niciun obstacol care te va putea opri. (Povestea „Călin Nebu-

nul”)
• Fă toate lucrurile pe rând. (Povestea „Călin Nebunul”)
• Lac să fie, că broaște se vor găsi. (Povestea „Voinicul de Plumb”)
• Speranța moare ultima.
• Ţine mine, bunătatea ți se întoarce întreit.
• Cel mai eficient mod de a înfrunta schimbările este de a ține minte că întotdeauna ai ce învăța, ce aspira 

și ce reuși.
• Dacă torni conținutul portmoneului în cap, de aici nimeni nu îi poate fura. (B. Franklin)
• Dacă vrei să reușești să ai multă vreme pentru a te dedica lucrurilor importante, trebuie să ai puterea 

de a arunca din cap problemele mici.
• Tu ești pe această lume nu pentru a supraviețui, ci pentru a trăi o viață plină de posibilități, aspirații și 

reușite. Ai venit aici pentru a îmbogăți lumea, iar dacă uiți asta – atunci te furi pe tine însuți. (Woodrow 
Wilson) 

• O mișcare mică, dar consecventă poate avea rezultate mărețe.
• Nu este nimic mai inutil decât atunci când faci ceva eficient, dar care nu trebuie făcut în general.
• Un sistem eficient garantează rezultate durabile.
• Urmarea unui plan te eliberează de chinurile alegerii.
• Controlul de sine este o mare meserie.
• Calcularea pasului următor, te poate scoate din greutăți. (Povestea „Călin Nebunul”)

5. O afacere legală este preferată de partenerii de pe piață.
• Aparențele înșeală. (Povestea „Tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte”)
• O afacere care aduce numai bani, este o afacere proastă. (Henry Ford)
• Nu te grăbi, că vei greși. (Povestea „Făt-Frumos”)
• Trebuie să verifici informația cât este de veritabilă, apoi să iei decizii.
• Nu lua decizii nechibzuite. (Povestea „Înșiră-te mărgăritare cu dalbe flori aurite”)
• Ţine cont de dorințele altora, dar interpretează-le în modul propriu, pentru a putea da rezultatul dorit. 
• Dacă ai promis că faci un lucru, trebuie să-l faci până la capăt. (Povestea „Șperlă Voinicul”)
• Trebuie să iei în considerare că uneori și frații de cruce te pot trăda. (Povestea „Tei-Legănat”, „Cerbul de 

aur”)
• Ideile creative înfloresc cel mai bine într-o atmosferă veselă. Nimeni nu intră în afaceri pentru distracție, 

dar asta nu înseamnă că afacerile nu pot fi distractive. (Leo Burnett)
• Afacerile nu sunt sigure cât timp nu sunt încheiate. (Drieu La Rochelle)
• În afaceri nu avem prieteni, ci doar parteneri. (Alexandre Dumas)
• O relație de business reușită este una în care ambele părți sunt dornice să facă în continuare afaceri 

împreună. (Dimitrie Sturdza)
• Când există cultura necesară, vine și creativitatea, iar asta face diferența între o afacere și alta. (Dinu 

Patriciu)
• Este greu, dar nu imposibil, de a desfășura o afacere cinstită. (Mahatma Gandhi)
• Orice afacere care nu e profitabilă pentru cealaltă persoană implicată, se va dovedi în final neprofitabilă 

și pentru tine. Înțelegerea care aduce satisfacție reciprocă este singura aptă să se repete. (B.C. Forbes)
• Încearcă să nu devii un om de succes, ci mai degrabă un om de valoare. (Albert Einstein)
• Oameni buni sunt mai mulți decât cei răi. (Povestea „Fata uncheșului cea fără noroc”)
• În afaceri, ca și în viață, nu primești ceea ce meriți, ci ceea ce negociezi. (Chester L. Karrass)



166

agroturisMuL în MoLdova

Anexe

6. Doar gospodăria special amenajată este solicitată de turiști.
• Trebuie să arăți oamenior câte faci pentru ei. (Povestea „Fata uncheșului cea fără noroc”, Povestea „Făt-

Frumos”)
• Adevărul mereu iese la suprafață. (Povestea „Înșiră-te mărgăritare cu dalbe flori aurite”)
• Bine faci, bine găsești. (Povestea „Tei-Legănat”)
• Paza bună trece primejdia rea. (Povestea „Șperlă Voinicul”)
• Sarcina liderului e de a aduce angajații săi de unde au fost, acolo unde nu au fost niciodată.
• Oamenii care se simt foarte bine, lucrează bine și la locul de muncă.
• Cel mai mare privilegiu al liderilor este oportunitatea de a face viața altora mai bună.
• Fiecare acțiune începe cu o pauză. Acesta este adevărul absolut. (Lao Tzu)
• Popa că e popă, să iertați, și tot nu toacă de 2 ori pentru o babă surdă. Adică, poți să ierți omul o dată, 

dar nu de mai multe ori. (Povestea „Cerbul de aur”)

7. Oferta agroturistică trebuie să se integreze în piața actuală.
• Dacă faci lucrul tău bine, oamenii singuri vor afla despre tine. (Povestea „Fata uncheșului cea fără no-

roc”)
• Avem două urechi și doar o gură, pentru a asculta de două ori mai mult decât să vorbim (Ion Creangă)
• Unicul scop al unei afaceri este de a crea un client. (Peter Drucker)
• Să te menții cu un pas înaintea circumstanțelor este unul din secretele unei afaceri. (Charles M. Schwab)
• Nu trebuie să-ți fie teamă de suferință atunci când știi adevărul. (Povestea „Înșir-te mărgăritare cu dalbe 

flori aurite”)
• Dacă puteți îmbunătăți viețile oamenilor, o să aveți o afacere prosperă. (Richard Branson).
• Într-un corp sănătos – o minte sănătoasă.

8. Prețurile ajustate diverselor categorii pot umplea pensiunea de turiști
• Mergi spre oameni și ei vor merge spre afacerea ta. (John Maxwell)
• Regula de aur pentru orice om de afaceri este următoarea: „Pune-te în locul clientului!” (Orison Swett 

Marden)
• Micile oportunități sunt de obicei începuturile unor mari afaceri. (Demostene)
• Dacă ți-ai pornit propria afacere, fă cât mai multe oferte. După ce vizitezi un potențial client, lasă în-

totdeauna o ofertă. Nu se știe niciodată. Lasă și o portiță de scăpare. De exemplu: „Afacerea trebuie 
aprobată și de partenerul meu”. Acest partener poate să fie chiar propria pisică. (Robert Kiyosaki)

9. Un produs cunoscut este un produs vândut.
• Trebuie să ai încredere doar în informația veritabilă. (Povestea „Cerbul de aur”)
• Săgeata care atinge ținta este rezultatul mai multor greșeli.
• Omului cu făina-n car, nu-i mai pasă de morar. (Povestea „Fata uncheșului cea fără noroc”)
• Ajută-i pe cei apropiați și ei te vor ajuta la rîndul lor. (Povestea „Făt-Frumos”)
• Liderii vizionari apreciază lucrul bun dincolo de imaginea lor.
• Ţine minte – subalternii sunt oglinda ta.
• Lauda – o forță care poate muta munții.
• La părul lăudat să nu te duci cu traista prea mare. (Povestea „Șperlă Voinicul”)

10. Turiștii trebuie să vă gasească ușor.
• Publicitatea este abilitatea de a simți și interpreta. Este abilitatea de a pune fiecare bătaie a inimii unui 

business pe hârtie, în cerneală. (Leo Burnett)
• Dacă nu este în interesul publicului, atunci nu este în interesul afacerilor. (Joseph H. Defrees)
• Publicitatea nu este o știință. Publicitatea este putere de convingere, iar convingerea este o artă. (Willi-

am Bernbach)
• Liderii vizionari sunt cei mai buni agenți publicitari pentru ei înșiși.
• Reclama este comunicare plătită, unilaterală și impersonală, prin intermediul media și al altor suporturi 

în favoarea unui produs, firmă sau marcă, identificat în mesaj. (Armand Dayan)
• Publicitatea e o minunată sursă de avere. (Gustave Flaubert).
• Mereu trebuie să știi ce și când se va întâmpla. (Povestea „Voinicul de Plumb”)
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ANEXA 1.2

Chestionar iniţial la lansarea afacerii agroturistice:

Înainte de a începe dezvoltarea unei afaceri în turism, propunem să verificăm afirmațiile următoare:

□ Contactul cu oamenii îmi aduce bucurie/mulțumire.

□ Mă pot împrieteni repede cu persoanele necunoscute.

□ Poate exista vreo legătură între profesia mea de până acum și această afacere.

□ Sunt pregătit ca să fac publică viața mea privată.

□ Sunt pregătit să răspund oaspeților la toate întrebările posibile legate de loc, activități, evenimen-
te.

□ Știu să rezolv conflicte între oameni. 

□ În caz de timp nefavorabil, pot să animez și să întrețin oaspeții.

□ Sunt pregătit pentru parteneriate și colaborări.

□ Sunt pregătit să pledez în fața autorităților locale pentru amenajarea mediului înconjurător.

Notă:
•	9-8 răspunsuri ”Da” – puteți începe o afacere în domeniul turismului.
•	8-6 răspunsuri ”Da” – aveți potențial, dar trebuie să vă dezvoltați abilitățile de a organiza și a con-

duce o afacere în turism.
•	Mai puțin de 6 răspunsuri ”Da” – nu trebuie să vă descurajați, dar trebuie să reflectați cu multă 

seriozitate dacă turismul este un domeniu care vă face plăcere.

Sursă: Organizarea activității pensiunilor turistice – Iași: Stef, 2011.
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ANEXA 2

Oaspeți, ospitalitatea și comportamentul la masă în folclorul moldovenesc.

Situație Formulă pozitivă Formulă negativă
Atitudinea față de 
oaspeți

	Vă primim cu brațele deschise

	Oaspeții dragi le întâlnim cu pâine și 
sare

	Pentru omul poftit și locu-i pregătit

	Fiți ca acasă

	Vă așteptăm cu colacii calzi

	Vizitele cele mai bune sunt cele mai rare

	După trei zile oaspeții se pun la râșniță

	Nepoftitul scaun n-are

	De oaspeți să bucură de două ori – când 
vin și când se duc

	Mai răruț – mai drăguț

	Ce vânt te-a adus pe la noi?

	Musafirul numai până la trei zile se ține, 
pe urmă se pune la lucru

	De rămâneai, îmi erai ca un frate, iară de 
nu, îmi ești ca doi

	Oaspetele nepoftit este bun de pălmuit
Ospitalitatea 	Mâncați cât e caldă mâncarea

	Mâncați că pofta vine mâncând

	Mâncare de dimineață lungește viața

	Mâncare de dimineață e ca însurătoarea 
de tânăr

	Mâncare de dimineață și însurătoarea 
de tânăr niciodată nu strică

	De placintă gura-ți cântă, de varzare și 
mai tare

	Mâncați ca cu vorbă nu ne săturăm

	Mâncași ca vorbele nu potolesc foamea

	Mai bună-i mâncarea lungă, decât vorba 
lungă

	Cu un grăunte găina nu se satură

	Când m-am săturat de borș cu sfeclă, îmi 
aduce purcel fript

	Poftim la masă cu mâncarea de acasă

	Cum te-ai pregătit așa și ne-ai primit

	Vino pe la cinci, că la patru mă duc eu

Comportamen-tul 
la masă

	Mâncați ca o mireasă

	Mâncați ca o furnică

	La mâncare să ai cumpătare și la băutură 
– măsură

	Nu număra foile în plăcintă

	Când ești poftit la vreo masă, pleacă 
sătul de acasă

	A mânca ca o lacustă

	A fi sac spart

	A mânca până ce te faci cimpoi

	Decât bucate stricate, mai bine mațe 
sparte

	Are se zică pântecele c-a înnebunit gura

	Nu trăiești ca să mănânci, da mănânci, 
ca să trăiești

	Musafirul obraznic scoate gazda din casă
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Anexa 3

Statistica performanțelor structurilor de cazare în mediul rural în ultimii 10 ani

Capacitatea existentă a structurilor de cazare turistică colective
Anul 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Numărul de structuri           
Total 184 191 211 222 229 249 250 247 257 264
Pensiuni turistice și agroturistice 5 7 12 13 11 15 13 15 19 19
Sate de vacanță și alte structuri de 
odihnă 55 57 60 60 62 71 72 63 62 63

Tabere de vacanță pentru copii 53 56 69 77 82 79 77 71 76 75

Turiști cazați în structurile de primire turistică colective cu funcțiune de cazare

Anul

Total rezidenți și nerezidenți din care, nerezidenți

Total, pe 
structuri

Pensiuni 
turistice și 
agroturis-

tice

Sate de 
vacanță și 

alte structuri 
de odihnă

Tabere de 
vacanță 
pentru 
copii

Total, 
pe 

struc-
turi

Pensiuni 
turistice și 
agroturis-

tice

Sate de 
vacanță și 

alte structuri 
de odihnă

Tabere de 
vacanță 
pentru 
copii

2004 286 731 372 48 718 42 798 68 829 229 685 248
2005 301 656 1 807 47 889 54 040 67 235 1 003 74 641
2006 311 966 7 763 49 854 60 460 62 771 3 102 242 341
2007 314 619 8 932 52 504 69 450 70 302 3 488 372 234
2008 280 550 11 392 27 587 71 712 73 288 2 981 1 080 239
2009 227 888 12 346 24 708 60 897 59 563 2 500 1 480 350
2010 229 893 13 290 18 386 63 350 63 593 2 383 2 171 195
2011 248 309 11 701 25 826 62 945 75 000 2 417 3 231 35
2012 268 189 11 570 39 522 53 044 88 956 3 881 3 789 35
2013 271 541 11 526 33 027 53 642 95 640 4 353 4 823 46

Înnoptări în structurile de primire turistică colective cu funcțiune de cazare 

Anul

Total rezidenți și nerezidenți nerezidenți

Total, pe 
structuri

Pensiuni 
turistice și 
agroturis-

tice

Sate de 
vacanță 
și alte 

structuri 
de odihnă

Tabere de 
vacanță 
pentru 
copii

Total, pe 
structuri

Pensiuni 
turistice și 
agroturis-

tice

Sate de 
vacanță 
și alte 

structuri de 
odihnă

Tabe-
re de 

vacanță 
pentru 
copii

2004 1 487 585 1 854 168 845 457 163 174 439 1 571 13 825 3 500

2005 1 618 558 3 799 143 163 546 276 186 590 2 492 518 12 040

2006 1 752 963 50 047 147 583 588 450 213 982 24 728 918 2 130

2007 1 745 178 56 778 166 629 635 729 201 006 29 797 811 1 368

2008 1 726 885 59 429 73 284 681 891 201 624 23 242 2 577 1 997

2009 1 400 063 49 486 81 891 546 241 147 762 12 917 5 172 2 590

2010 1 412 166 43 583 45 433 603 705 162 755 7 219 5 354 1 910

2011 1 424 441 37 317 54 109 574 362 173 893 8 482 9 318 350

2012 1 462 423 36 895 119 797 501 690 190 766 15 240 9 013 350

2013 1 478 849 34 513 108 529 497 866 216 115 15 380 11 859 460
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Anexa 4.1

ACORD DE PARTENERIAT
____________ 201_                                                                                                                              __________________
Prezentul Acord este încheiat între
_____________________________________ cu sediul în ___________________________, reprezentat de către:
___________________________________________________________________________________________
și 
_____________________________________ cu sediul în ___________________________, reprezentat de către:
___________________________________________________________________________________________
pentru cooperare în __________________________________________________________________________.
1. Obiectul Acordului
Obiectul prezentului Acord este organizarea unui parteneriat în vederea implementării ____________________
___________________________________________________________________________________________. 
Prin prezentul Acord, părțile își stabilesc drepturile și îndatoririle, modul de îndeplinire a sarcinilor și relațiile dintre 
Parteneri, care se vor coopera în scopul îndeplinirii obiectivelor acțiunilor sus-menționate.
Termenele și condițiile prezentului acord de voință, constituit prin prezentul Acord, sunt cunoscute și acceptate 
de către parteneri.
2. Durata Acordului
Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării.
Acordul de parteneriat va continua până la îndeplinirea completă a tuturor acțiunilor inițiate. 
 3. Drepturile și obligațiile Partenerilor
Partenerii sunt responsabili pe deplin și în mod exclusiv pentru implementarea sarcinilor lor, în conformitate cu 
descrierea din Anexele la prezentul Acord.
Partenerii notifică cu privire la orice situație care ar putea atrage imposibilitatea temporară ori permanentă sau 
orice alt impediment asupra implementării acțiunii în termen de maximum 3 zile de la eveniment.
Partenerii respectă legislația națională și europeană, în general, și pe cea referitoare la achizițiile publice, ajutorul 
de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă și protecția mediului, în special.
Partenerii se sprijină reciproc la întocmirea rapoartelor cu toate datele necesare în cadrul activităților comune.
Fiecare partener este responsabil pentru bugetul său în limita sumei cu care contribuie la activitățile comune.
4. Publicitate
Fiecare Partener va informa publicul larg despre rezultatele acțiunilor comune.
Regulile stipulate în Contractele de prestare servicii încheiate între parteneri sunt obligatorii.
5. Confidențialitate
Toate informațiile obținute pe parcursul implementării activităților comune, care nu constituie informații ce ar pu-
tea fi publicate, trebuie să fie tratate ca fiind confidențiale, dacă acest lucru este solicitat de către oricare Partener 
sau instituție participantă la implementarea acțiunii.
6. Forța majoră
Conform prezentului Acord, forța majoră reprezintă orice situație excepțională neprevăzută sau orice eveniment 
independent de voința părților și care le împiedică să își îndeplinească oricare dintre obligațiile contractuale, nu 
poate fi atribuit(ă) erorii sau neglijenței niciunei părți (sau subcontractanților, agențiilor sau angajaților acestora) 
și se dovedește a fi insurmontabil(ă) în pofida prudenței exercitate. 
Partenerii care afirmă că se confruntă cu un caz de forță majoră are obligația de a notifica celorlalte părți în ter-
men de 5 zile de la data apariției cazului de forță majoră și de a dovedi existența acestei situații în termen de 15 
zile. În cazul în care forța majoră încetează, evenimentul trebuie notificat celorlalte părți în termen de 5 zile, cu 
menționarea tipului, duratei probabile și efectelor prevăzute ale problemei și trebuie luată orice măsură necesară 
pentru reducerea posibilelor daune.
7. Modificarea Acordului
Orice modificare adusă prezentului Acord de parteneriat poate fi efectuată numai cu acordul tuturor părților și sub 
formă de act adițional la prezentul Acord.
Actele adiționale intră în vigoare în ziua următoare semnării de către ultima dintre părți, cu excepția cazului în care 
actul adițional confirmă modificări apărute în legislația națională/europeană aplicabilă cu impact asupra imple-
mentării prezentului Acord, modificări ce intră în vigoare la data intrării în vigoare a respectivelor acte normative.
8. Prevederi finale
Acordul este încheiat în două exemplare în limba română. Fiecare parte primește câte un exemplar al Acordului 
de parteneriat.
9. Părțile Acordului de parteneriat
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Anexa 4.2

ACORD DE PARTENERIAT PENTRU CONSTITUIREA CLUSTERULUI _____________________________
PĂRȚILE:
prezentate în LISTA membrilor și asociaților, atașată, au convenit asupra încheierii prezentului Acord 
pentru constituirea Clusterului ______________________________, cu următoarele clauze:

Articolul 1. OBIECTUL PRINCIPAL AL ACORDULUI 
Obiectul principal al prezentului Acord de parteneriat îl reprezintă constituirea și dezvoltarea unui 
Cluster emergent în domeniile: _______________________________________________________
_________________________________________________________________________________
________________________________ care privesc dezvoltarea și introducerea _______________
________________________________________________________________________________.

Articolul 2. OBIECTIVE
Părțile se angajează să colaboreze în vederea realizării următoarelor obiective specifice:
• dezvoltarea de activități și implementarea de proiecte cu scopul de a îmbunătăți capacitatea ino-

vativă și competitivitatea pe piața globală, îndeosebi a IMM-urilor și unităților de cercetare-dez-
voltare-inovare;

• aplicarea tehnologiilor avansate, testarea-validarea rezultatelor cercetărilor și a prototipurilor, 
precum și altele asemenea;

• oferirea unor servicii de consulting, training, coaching, design, precum și alte servicii de catre 
membrii Clusterului;

• instruirea practică a studenților, tinerilor, lucrătorilor din diferite sectoare pentru actualizarea și 
consolidarea cunostințelor în domeniile legate _______________________________________, 
în concordanță cu noile tendințe, standarde și tehnologii în domeniu;

• creșterea interacțiunii dintre organizațiile membre, prin optimizarea fluxului de comunicare în 
interiorul și exteriorul Clusterului;

• încurajarea și cooptarea de noi antreprenori, freelanceri, firme, IMM-uri și unități de cercetare-
dezvoltare-inovare, prin consolidarea și promovarea imaginii pe plan național și internațional a 
Clusterului;

• participarea sau organizarea expozițiilor de __________________________________________;
• participarea la activitățile altor clustere sau a Consorțiilor locale, regionale, naționale, europene 

și internaționale pentru implementarea de proiecte în _________________________________
_____________________________________________________________________________; 
dezvoltarea colaborării internaționale cu firme, organizații și instituții similare, interesate în ____
_____________________________________________________________________________.

Articolul 3. ENTITATEA DE MANAGEMENT A CLUSTERULUI (EMC)
Entitatea de management a Clusterului ______________________________________ este ______
_________________________________________________, care pune la dispoziție infrastructura 
necesară derulării în bune condiții a activității și proiectelor Clusterului.

Articolul 4. DURATA ACORDULUI DE PARTENERIAT
(1) Acordul de parteneriat intră în vigoare la data semnării lui de către primii _____________ parte-
neri.
(2) Durata de valabilitate a Acordului de parteneriat este nedeterminată.

Articolul 5. DREPTURI ȘI OBLIGAȚII ALE MEMBRILOR CLUSTERULUI
Drepturile semnatarilor:
• să adere, să participe sau să se retragă din Cluster și/sau din proiectele în care s-au angajat, pe 

baza unei cereri aprobate de Consiliul Clusterului;
• să participe la elaborarea și adoptarea actelor constitutive ale Clusterului și a documentelor de 

lucru ale Consiliului, acolo unde aceste activități sunt necesare, conform prevederilor Programe-
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lor de finantare, să decidă asupra participării la proiecte naționale și internaționale, să se implice 
direct în fiecare proiect de interes, aceasta fiind la libera alegere a fiecărui membru al Clusterului;

• să contribuie la dezvoltarea proceselor sau serviciilor inovative și să participe la activitățile de 
testare-validare a rezultatelor cercetării, prototipurilor și tehnologiilor avansate, în cadrul proiec-
telor la care decid liber să se asocieze;

• să depună toate eforturile pentru îndeplinirea sarcinilor asumate și să nu se retragă în perioada 
de implementare a proiectului la care au decis să participe.

Obligațiile semnatarilor:
Părțile sunt de acord să depună cele mai eficiente eforturi, să folosească întreaga lor experiență și să 
acționeze împreună pentru a realiza obiectivele prezentului Acord.
Părțile se angajează să coopereze de buna credință în vederea implementării proiectelor care vor fi 
demarate, pentru dezvoltarea Clusterului în domeniul ______________________________________
______________________________________________________, prin integrarea freelancerilor, an-
treprenorilor, IMM-urilor în această structură cu scopul de a le îmbunătăți competitivitatea pe piața 
globală și de a stimula creația, inventica și inovația.
Fiecare membru va acorda EMC-ului, ca urmare a solicitării acesteia și în forma exactă cerută, 
informațiile și autorizările solicitate și pe care EMC-ul le consideră necesare pentru a-și îndeplini 
obligațiile asumate și/sau să îndeplinească oricare formalitate necesară în derularea și implemen-
tarea proiectelor.
În cazul excluderii sau renunțării la calitatea de membru în Cluster pe perioada de implementare a 
proiectului, firmele se obligă să returneze sumele primite sau contravaloarea serviciilor de care au 
beneficiat în cadrul proiectelor, precum și toate majorările, penalitățile și amenzile acumulate.

Obligațiile Consiliului Clusterului:
Conducerea Clusterului este asigurată de un Consiliu, format din câte un reprezentant numit de fieca-
re parte semnatară a prezentului Acord și comunicat în scris la EMC.
Consiliul elaborează și aprobă normele de lucru, Regulamentul de organizare și funcționare pentru 
asigurarea bunei funcționări a activităților Clusterului.
Consiliul adoptă hotărâri prin consens, iar în anumite cazuri, cu majoritatea simplă a celor prezenți 
la reuniune.
Consiliul asigură coordonarea implementării proiectelor în conformitate cu cele asumate prin Cererile 
de finanțare aprobate.
Consiliul asigură coordonarea implementării proiectelor cu maximum de profesionalism, eficiență și 
vigilență în conformitate cu cele mai bune practici în domeniul vizat și în concordanță cu prevederile 
prezentului Acord.
Consiliul aprobă cererile de asociere, retragere și excludere a IMM-urilor, organizațiilor, persoanelor 
sau instituțiilor private și publice, participante la activitățile Clusterului, precum și la proiectele im-
plementate de acestea.
Consiliul alege un Președinte, un Director general și un Secretar General pentru o perioadă de 5 ani, 
precum și câte un Manager de Proiect pentru perioadele aferente fiecărui proiect cu finanțare ce va 
fi implementat de către Cluster.

Obligațiile Entității de Management a Clusterului (EMC):
EMC are obligația să respecte prevederile cuprinse în cererile de finanțare referitoare la asigurarea 
conformității cu politicile Uniunii Europene și naționale, în special cele privind achizițiile publice, aju-
torul de stat, egalitatea de șanse, dezvoltarea durabilă, informarea și publicitatea.
EMC trebuie să țină o evidență contabilă distinctă, folosind conturi analitice distincte pentru fiecare 
proiect.
EMC are obligația de a păstra toate documentele originale, inclusiv documentele contabile privind 
activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unui audit adecvat, în conformitate cu regula-
mentele comunitare și naționale.
EMC organizează și participă la elaborarea și adoptarea actelor constitutive ale Clusterului, a docu-
mentelor de lucru conform prevederilor Programelor de finanțare; decide asupra participării la pro-
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grame sau proiecte naționale și internaționale, luând în considerare dorința de participare și angajare 
a membrilor Clusterului.
EMC contribuie la implementarea proiectelor Clusterului finanțate din diferite surse, având dreptul 
la beneficiile rezultate din contractele de finanțare, în calitatea sa de beneficiar al contractelor de 
finanțare sau de intermediar pentru părțile interesate în aceste proiecte.
EMC are obligația să nu facă modificări substanțiale ale proiectelor după aprobarea acestora.
Modificările substanțiale la un proiect sunt acelea care:
• afectează major natura și condițiile de implementare sau oferă unui terț un avantaj necuvenit;
• rezultă dintr-o schimbare a naturii proprietății unui articol de infrastructură, o încetare sau 

schimbare;
• în localizarea investiției sau încetarea unei activități de producție (după caz, unde se aplică);
• privesc schimbarea condițiilor aprobate în conformitate cu dispozițiile stipulate în contractele de 

finanțare.
Obligații specifice pentru partenerii care au calitatea de institutii, organizatii, firme – IMM:
Pentru asigurarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului la care doresc să participe și pentru suportul 
acordat în implementarea activităților curente ale proiectelor, membrii IMM se obligă să contribuie 
la acoperirea acestor costuri generate de fiecare proiect în parte, într-o formă aprobată de către EMC 
la propunerea Consiliul Clusterului.
Pentru susținerea și dezvoltarea activităților Clusterului și, ca urmare a solicitării Consiliului, fiecare 
IMM va analiza posibilitatea acordării unei sume anuale conform regimului fiscal aplicabil cheltuielilor 
cu sponsorizarea, prevazută de legislația în vigoare.

Articolul 6. DESPĂGUBIRI ȘI LIMITĂRI ALE RĂSPUNDERII
În cazul participării la un proiect propus de Cluster, orice parte semnatară va decide dacă este intere-
sată să participe și va respecta clauzele negociate și stipulate în contracte, asigurând buna desfășurare 
a proiectului.
Părțile sunt de acord ca răspunderea părților una față de cealaltă din oricare motiv va fi egală cu va-
loarea prejudiciilor produse din vina exclusivă a unei părți și dovedite cu documente corespunzătoare.

Articolul 7. CONFIDENȚIALITATE. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ
(1) Părțile anticipează că, pe parcursul validității acestui Acord, s-ar putea să fie necesară pentru o 
parte să dezvăluie sau să transfere celorlalte părți informații cu caracter confidențial sau aflate în 
proprietatea sa. Ca urmare, părțile sunt de acord ca toată informația comunicată de o parte către 
celelalte părți după data semnării prezentului Acord, va fi și a fost primită cu bună credință și va fi fo-
losită doar pentru scopul acestei întelegeri (informație confidențială). Nicio astfel de informație nu va 
fi dezvăluită de către partea care o primește, agenții săi sau angajații săi fară acordul prealabil în scris 
al părții proprietare, cu excepția cazului când e necesar, din cerințe legale, de contabilitate sau cerințe 
de reglementare dincolo de controlul rezonabil al părții care a primit informațiile.
(2) Pentru evitarea oricăror neclarități, informația confidențială include experiență și know-how per-
sonal al părților și nu limitat la secrete comerciale, formule, programe, date tehnice, propuneri, rezul-
tate ale testărilor, informații financiare și planuri de marketing, indiferent dacă acestea sunt oferite 
oral sau în scris, pe diferite tipuri de suport media.
(3) Dezvăluirea sau diseminarea de către oricare dintre părți a oricarei informații, anunț public, co-
mercial sau publicitate privind acest Acord, oferta sau contractele pentru proiecte nu poate fi intre-
prinsă fară aprobarea prealabilă în scris a părții emitente.
(4) Dezvăluirea oricărei informații către persoane care nu sunt implicate în executarea Acordului 
(terțe părți) va fi realizată sub rezerva unei totale confidențialități și se va extinde doar asupra infor-
mației necesare pentru ducerea la îndeplinire a prezentului Acord.
(5) Încetarea Acordului sau excluderea unei părți din asociere nu implică încetarea obligațiilor privind 
informația confidențială, pentru o perioadă de șase ani de la apariția unui asemenea eveniment.
(6) Obligația de confidențialitate menționată în prezentul Acord, va fi în vigoare pe întreaga durată a 
Acordului și îi va supraviețui încetării acestuia, indiferent de cauza de încetare, pentru o perioadă de 
șase ani.
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(7) Proprietatea și toate drepturile aplicabile în brevete, drepturi de autor, secrete comerciale și toate 
celelalte drepturi de proprietate intelectuală și industrială în orice material pre-existent acestui Acord 
sau dezvoltate pe parcursul ori după derularea prezentului Acord, precum și orice documentație aso-
ciată și manuale (proprietate Intelectuală) sunt investite și rămân investite în partea care le-a produs.
(8) Părțile înțeleg și certifică faptul că toată Proprietatea Intelectuală și alte drepturi de proprietate 
din Informațiile Confidențiale rămân investite numai în partea proprietară și nimic în acest Acord nu 
va permite celorlalte părți orice drept de utilizare a Proprietații Intelectuale și a Informațiilor Confi-
dentiale altfel decât în concordanță cu acest Acord, care este personal părții și nu poate fi cesionat.
(9) Nicio parte nu va obține prin semnarea prezentului Acord vreun drept de proprietate, drept de 
autor, brevet, secret de comerț sau vreun alt drept de proprietate intelectuală aparținând celorlalte 
părți sau subcontractorilor ori partenerilor celorlalte părți.

Articolul 8. INFORMĂRI
(1) Notificarea sau comunicarea între părți va fi trimisă la adresele puse la dispoziție de către fiecare 
parte. Se agreează în mod special comunicarea electronică.
(3) Fiecare dintre părți poate modifica adresa sau persoanele către care vor fi trimise notificările prin 
informarea în scris a celorlalte părți asupra acestui fapt. În lipsa unei asemenea notificări, comunică-
rile făcute la adresele indicate anterior de către părți vor fi considerate efectuate.

Articolul 9. LEGEA CARE GUVERNEAZĂ CONTRACTUL ȘI REZOLVAREA DISPUTELOR
(1) Prezentul Acord va fi guvernat și interpretat conform Legislației naționale. El se completează per-
manent cu prevederile legale în vigoare.
(2) În caz de dispută între părți legată de interpretarea sau executarea prezentului Acord, părțile vor 
încerca să rezolve disputa în mod amiabil. Dacă părțile nu ajung la nicio înțelegere în termen de 30 
de zile calendaristice de la data când oricare din părți poate notifica în scris celeilalte părți despre 
existența unei dispute, părțile pot proceda conform alineatului (3) de mai jos.
(3) Fiecare dintre părți consimte în mod irevocabil că toate disputele în legatură cu prezentul Acord 
vor fi trimise spre soluționare instanțelor de judecată competente din Republica Moldova.

Articolul 10. DIVERSE
(2) Orice amendament la prezentul Acord va fi considerat valid și eficace dacă este formulat în scris de 
oricare din părți și aprobat de Consiliul Clusterului.
(3) Acest Acord va fi obligatoriu pentru părți, subsidiarele lor și respectivii lor succesori și desemnați.
(4) În măsura în care în orice moment orice prevedere a prezentului Acord este sau devine ilegală, 
invalidă ori neaplicabilă în orice sens, conform legislației în vigoare și jurisdicției, legalitatea, validita-
tea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi din prezentul Acord nu vor fi, în consecință, afectate sau 
influențate negativ.
(6) Prezentul Acord se completează cu clauzele Contractelor de finanțare și cu Protocoalele de adera-
re ale membrilor sau asociaților la activitățile Clusterului, care vor fi anexate după semnare și vor face 
parte integrantă a acestuia.
(7) Prezentul Acord este deschis pentru semnare pe toată durata de funcționare a Clusterului, pentru 
a da posibilitatea cât mai multor firme, instituții, organizații, freelanceri, persoane autorizate, intere-
sate să se asocieze la activitățile sale.
Întocmit în _______________ exemplare originale în limba română.

Articolul 11. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR ACORDULUI
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Anexa 4.3

Contract de prestare a serviciilor nr.____
___ ___________ 200__                                                                                                                                    _____________________

I. PĂRȚILE CONTRACTUALE
1.1. ______________________, pe de o parte, numită în continuare „Prestator”, în persoana 
_____________________________, care activează în baza Statutului, cod fiscal ___________________, 
și ______________________, cod fiscal ______________ , numit în continuare „Beneficiar”, în persoana 
___________________________, pe de altă parte, au încheiat prezentul contract.

II.OBIECTUL CONTRACTULUI
2.1. Obiectul prezentului contract îl constituie prestarea serviciilor de _______________________________
______ pentru ________________________________ pe perioada ______________________________ de 
către __________________________________, conform Anexei nr.1.

III. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
3.1. Repararea prejudiciului cauzat prin întârziere sau prin о altă executare necorespunzătoare a obligației 
nu-l eliberează pe Prestator de executarea obligației în natură, cu excepția cazurilor când, datorită unor 
circumstanțe obiective, Beneficiarul pierde interesul pentru executare.
3.2. În cazul neexecutării de către Prestator a obligației, Beneficiarul este în drept să încredințeze unui terț 
executarea, cheltuielile urmând să fie puse în sarcina Prestatorului.
3.3. Beneficiarul este obligat să achite Prestatorului costul serviciilor în termenele și condițiile prevăzute de 
prezentul contract.
3.4. Beneficiarul este obligat să anunțe Prestatorul cu cel puțin 5 zile lucrătoare înainte despre intenția sa de 
a modifica sau rezilia prezentul contract.

IV. PREȚUL CONTRACTULUI
4.1. Prețul acestui contract este de _____________________________________lei. Bugetul detaliat este de-
scris în Anexa nr.1 a prezentului contract.
4.2. Prețul contractului include __ % TVA.
4.3. Achitarea costului serviciilor se efectuează după prestarea serviciilor în baza contului de plată, facturii 
fiscale și actului de îndeplinire a serviciilor prestate, semnat de către Părți.
4.4. Plata va fi efectuată conform serviciilor prestate de facto. În cazul în care numărul clienților va fi diferit, 
Beneficiarul va achita pentru servicii de ________________, conform numărului propriu-zis de persoane. Pla-
ta se va efectua conform volumului actual prestat.
4.5. Achitarea costului serviciilor se efectuează în decurs de 5 zile lucrătoare după efectuarea lucrărilor în 
baza contului de plată, a facturii fiscale prezentate de către Prestator și după semnarea actului de îndeplinire 
a serviciilor prestate.

V. PENALITĂȚI
5.1. În cazul încălcării de către Prestator a termenului de executare a obligațiilor, acesta va fi obligat la plata 
unei penalități de întârziere în mărime de 0,5% din plata achitată, pentru fiecare zi de întârziere.
5.2. În cazul încălcării de către Beneficiar a unor prevederi contractuale, Prestatorul îi va face о notificare scri-
să. Dacă în timp de 5 zile lucrătoare de la notificare Beneficiarul nu va corecta încălcarea notificată, Prestatorul 
va fi în drept să inițieze procedura de desfacere a contractului și va putea pretinde de la Beneficiar despăgubiri 
în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

VI. ALTE CLAUZE
6.1. Prezentul contract este guvernat de legea Republicii Moldova.
6.2. Contractul este întocmit în două exemplare, câte un exemplar pentru fiecare din părți.
6.3. Semnăturile de mai jos atestă faptul că părțile au încheiat prezentul contract la data de 
_____________________ 201_.
6.4. Prezentul contract poate fi modificat doar cu semnăturile ambelor părți.

VII. ELEMENTELE DE IDENTIFICARE ALE PĂRȚILOR

Prestator    Beneficiar
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Anexa nr. 1 
la contractul nr. _______
din ___ _______________ 201_

Servicii cazare/adiționale

Categoria 
încăperilor

Număr
persoane cazate

Preț unitar, 
inclusiv micul 

dejun (lei)

TVA Preț total 
(lei)

Zile 
cazare

Suma totală 
(lei)

Duble, 2 persoane
Single, 1 persoană 
Lux, 2 persoane
Sală de sedințe, 
__ locuri

Prestator Beneficiar
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Anexa 4.4

MODEL
Prezentul model prezintă clauzele minime ale contractului de achiziții (furnizare de produse) , care, 
de la caz la caz, poate fi completat.

CONTRACT DE ACHIZIȚII
- FURNIZARE DE PRODUSE -

nr. ..........   din ...........................

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE
Prezentul contract a fost încheiat între:
Autoritatea contractantă ..............................., cu sediul în ................................, cod fiscal ………………, 
cont …….., reprezentată prin Rector prof. univ. dr. Ioan Pânzaru, în calitate de Achizitor
și
Furnizorul................................................, cu sediul în.............................., cod fiscal/cod unic de 
înregistrare…………, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr. …….., cont (trezorerie/bancă)……, 
telefon/fax…….., reprezentată prin.................., în funcția de ………., în calitate de Furnizor.

Articolul 2. OBIECTUL ȘI PREȚUL CONTRACTULUI
2.1.Furnizorul se obligă să furnizeze și, după caz, să instaleze și să întrețină …………………
 (denumirea produselor sau, în cazul în care există o anexă în care sunt menționate produsele, se va 
face trimitere la acea anexă, cu specificarea că face parte integrantă din contract) în perioada sau 
perioadele convenite și în conformitate cu obligațiile contractuale.
2.2. Achizitorul se obligă să plătească furnizorului prețul cuvenit pentru îndeplinirea contractului, în 
sumă de …….. lei, din care TVA….. lei.

Articolul 3. DURATA CONTRACTULUI
3.1. Prezentul contract este valabil de la data încheierii până la data de ……….
3.2. Furnizorul se obligă să furnizeze și, după caz, să instaleze și să întrețină produsele, astfel cum este 
prevăzut în graficul de livrare/anexă/în prezentul  contract (după caz), în decurs de ….. zile/luni (după 
caz) de la data încheierii contractului.

Articolul 4.  MODALITĂȚI ȘI TERMENE DE PLATĂ
4.1. Achizitorul se obligă să efectueze plata către furnizor în termen de ……. ………..de la data primirii 
facturii.
4.2. Plata se va efectua prin O.P./prin casierie/cont bancar.
4.3. Plata pentru transportul produselor de la furnizor la beneficiar este suportată de către furnizor.

Articolul 5. PENALITĂȚI
5.1. În cazul în care Achizitorul nu-și onorează facturile în termen de 30 de zile de la data scadentă, 
acesta are obligația de a plăti penalități în cuantum de ….%/zi de întârziere.
5.2. În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reușește să-și îndeplinească obligațiile 
asumate prin contract, achizitorul are dreptul de a deduce din prețul contractului, ca penalități, o 
sumă echivalentă cu ….% din prețul contractului pentru fiecare zi de întârziere, până la îndeplinirea 
efectivă a obligațiilor, respectiv, recepția produselor.

Articolul 6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR
6.1. Obligațiile furnizorului sunt următoarele:
- să predea achizitorului, la destinația indicată de acesta, produsele ce fac obiectul prezentului 
contract, respectând datele din graficul de livrare și termenul stabilit, factura fiscală, certificatul de 
garanție;
- să acorde garanție produselor livrate.
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6.2. Obligațiile achizitorului sunt următoarele:
- după instalarea și după recepția produselor, să certifice că acestea au fost livrate parțial sau total, 
prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat, pe documentele emise de furnizor pentru 
livrare;
- să plătească suma de bani ce reprezintă valoarea contractului, la termenul pevăzut în prezentul 
contract.

Articolul 7. GARANȚII
7.1. Furnizorul are obligația de a garanta că produsele furnizate prin contract nu prezintă vicii ascunse.
7.2. Furnizorul răspunde în perioada de garanție pentru calitatea produselor vândute și de defecțiunile 
bunului.
7.3. Perioada de garanție acordată bunurilor achiziționate este cea declarată în propunerea tehnică 
sau oferta financiară, care fac parte integrantă din contract sub acest aspect; garanția este de.…………….
7.4. Perioada de garanție a produselor începe la data recepției finale.
7.5. Achizitorul are dreptul de a notifica imediat Furnizorului, telefonic, prin fax, e-mail sau prin poștă, 
orice plângere sau reclamație intervenită în perioada de garanție.
7.6. La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligația de a remedia sau de a înlocui produsul 
în 5 zile, pe baza unui proces-verbal încheiat între reprezentanții părților, fără costuri suplimentare 
pentru achizitor.
7.7. Dacă Furnizorul, după ce a fost înștiințat, nu reușește să remedieze defecțiunea în 5 zile, achizitorul 
are dreptul de a solicita daune-interese. 
7.8. Dacă Furnizorul nu își execută obligațiile referitoare la garanții sau dacă bunul, în mod repetat, 
se defectează, astfel încât Achizitorul nu îl poate utiliza în scopurile avute în vedere la încheierea 
contractului, Achizitorul poate considera contractul desființat de plin drept, fără a fi necesară 
intervenția instanțelor judecătorești.

Articolul 8. ACTIVITATEA DE ASISTENȚĂ TEHNICĂ ȘI SERVICE
8.1. Punerea în funcțiune, precum și toate operațiunile de întreținere și service în perioada de 
garanție, vor fi făcute de furnizor sau, în numele și pe cheltuiala furnizorului, de firme de service 
autorizate de către acesta.
8.2. Furnizorul poate acorda asistență tehnică sau service pentru defecțiunile care nu-i sunt 
imputabile, apărute în perioada de garanție și post-garanție, la cererea expresă a achizitorului și pe 
cheltuiala acestuia.

Articolul 9. MARCARE ȘI AMBALARE
9.1. Marcarea și ambalarea produselor prevăzute în anexele contractului intră în obligațiile furnizorului 
și se efectuează conform standardelor, normelor tehnice și documentațiilor de execuție, în cazul 
bunurilor din contract.
9.2. Prețul ambalajelor este/nu este inclus în prețul produsului.
9.3. Toate materialele de ambalare a produselor și toate materialele necesare protecției coletelor 
(paleți de lemn, lăzi, cutii și foi de protecție etc.) rămân în proprietatea Achizitorului.
9.4. Ambalajele din carton nu sunt restituibile. 
9.5. Pentru ambalajele din lemn de tip paletă și cele din metal și lemn de tip container, Achizitorul 
are obligația de a restitui ambalajele în termen de 60 de zile de la primirea produselor pe cheltuiala 
furnizorului. În situația în care Furnizorul nu și-a ridicat în acest termen ambalajele menționate, 
acestea rămân de plin drept în proprietatea Achizitorului.

Articolul 10. EXPEDIEREA ȘI TRANSPORTUL
10.1. La data predării produselor, se transmit dreptul de proprietate, precum și riscurile.
10.2. La predarea produselor, Furnizorul este obligat să anexeze:
- certificatul de calitate;
- procesul-verbal de recepție și documentele aferente;
- instrucțiunile de întreținere.
10.3. Expedierea și transportul cad în sarcina Furnizorului.
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Articolul 11. REZILIEREA CONTRACTULUI
11.1. Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul contract de una din părți dă dreptul părții 
lezate de a cere rezilierea contractului și de a pretinde daune – interese.
11.2. Achizitorul își rezervă dreptul de a denunța unilateral contractul de furnizare, în cel mult 30 de 
zile de la apariția unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.
11.3. Furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract 
îndeplinită până la denunțarea unilaterală a contractului.
11.4. Rezilierea contractului se poate face din inițiativa temeinic motivată a uneia dintre părți.
11.5. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa pe o perioadă mai mare de 6 luni, 
fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părți încetarea de plin drept a prezentului contract, fără 
ca vreuna din părți să poată pretinde celeilalte daune, interese. Încetarea de plin drept a contractului se 
face fără intervenția instanței judecătorești, fiind o clauză compromisorie de gradul IV.

Articolul 12. FORȚA MAJORĂ
12.1. Forța majoră exonerează de răspundere partea care o invocă, pe toată durata producerii 
acesteia.
12.2. Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a 
prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.
12.3. Sunt considerate cauze de forță majoră împejurările independente de voința părților, survenite 
după încheierea contractului, imprevizibile și de neînlăturat și care atrag imposibilitatea absolută de 
executare totală sau parțială a obligațiilor contractuale, astfel cum sunt prevăzute de legislația în 
vigoare.
12.4. Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația ca în termen de 5 zile de la apariția ei 
s-o aducă la cunoștința celeilalte părți printr-o notificare scrisă, iar în termen de 10 zile este obligată 
să remită un document relevant emis de către organele competente prin care acestea atestă existența 
unei asemenea situații.
12.5. Partea care se află în imposibilitatea efectuării obligațiilor contractuale din cauza producerii unui 
eveniment de forță majoră are obligația de a lua măsurile necesare în vederea limitării consecințelor.

Articolul 13. ÎNCETAREA CONTRACTULUI
Încetarea prezentului contract intervine în următoarele situații:
- la expirarea duratei pentru care a fost încheiat;
- la o dată anterioară celei pentru care a fost încheiat contractul, cu acordul părților;
- prin denunțare unilaterală, conform art. 11.2;
- în cazul în care operează rezilierea;
- la data la care împotriva Furnizorului a fost declanșată procedura prevăzută de Legea nr. 64/1995 

republicată și modificată.

Articolul 14. LITIGII
14.1. Litigiile ce decurg din interpretarea și executarea prezentului contract vor fi soluționate de părți 
pe cale amiabilă. În cazul nesoluționării lor în acest mod, litigiile vor fi supuse instanțelor judecătorești 
competente.

Articolul 15. DISPOZIȚII FINALE
15.1. Orice comunicare între părți, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie 
transmisă în scris.
15.2. Orice document scris trebuie să fie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul 
primirii.
15.3. Comunicările dintre părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în 
scris a primirii comunicării.
5.4. Clauzele prezentului contract se completează cu reglementările privind achizițiile publice, ale 
legislației civile sau comerciale aplicabile.
15.5. Modificarea prezentului contract poate fi făcută numai în scris, prin acordul părților, sub forma 
unui act adițional, care va face parte integrantă din contract.
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15.5. Părțile contractante sunt datoare să-și comunice una alteia orice modificare intervenită pe 
perioada derulării contractului, cu privire la datele de identificare.
15.6. Furnizorul se obligă să comunice în scris Achizitorului, în termen de ……… zile modificarea 
contului sau alte date legate de plata produselor.
15.7. Livrarea produselor se va face la adresa indicată de beneficiar, prin recepție cantitativă, calitativă 
și valorică sau prin autorecepție, pe baza documentelor emise de Furnizor.
15.8. Certificatul de calitate și garanție, împreună cu procesul-verbal de autorecepție, vor însoți 
documentul de expediere și factura.
15.9. Proprietatea produselor se transferă de la Furnizor la beneficiar la data și locul livrării, recepția 
cantitativă, calitativă și valorică.

Contractul a fost încheiat astăzi, ..................., la sediul Achizitorului, în 2 exemplare originale, câte unul 
pentru fiecare parte contractantă. Prin semnătură, părțile atestă că se află în posesia unui exemplar.

ACHIZITOR:     FURNIZOR:
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Anexa 5.1 Exemplu de cluster turistic în Moldova 

Clusterul agroecoturistic ”Armonie” 

Regiunea acoperă partea de Nord-Est a țării și reprezintă una din cele mai importante destinații turis-
tice, conform tradiției, o parte din vechea regiune istorică a Moldovei. 

Regiunea dispune de un potențial turistic important, care cuprinde atracții naturale unice, arii pro-
tejate, muzee, edificii ecleziastice de importanță națională, mănăstiri, peșteri, parcuri și rezervații 
naturale etc.

Zona turistică Edineț, toltrele de la Prut, supranumite și ”insulele mărilor străvechi”, sunt prezentate în 
cele mai diverse forme: țiglăie, chei, atoluri coraliere străvechi, stânci cu peșteri cândva populate ș.a. 
Atracții naturale și antropice există și or.Edineț (15.06.1431): Muzeul Ţinutului Natal (1982), Muzeul 
de Artă Populară (1993), situl arheologic cu vestigii de “cultură Edineț” (sec.XIX-VIII î.e.n.) , păduri 
extinse, biserica din lemn (sf.sec. XVIII, tip casă țărănească) din s.Caracușenii Vechi (02.05.1585), Re-
zervația peisagistică “Complexul geologic și paleontologic din bazinul r.Lopatnic”, “Peștera Ciuntului”, 
monumentul natural (stațiune neolitică, ≈anul 2900 î.e.n.) din s.Corjeuți (26.03.1624), toltrele “Ţiglă-
ul Mare”, poligonul alpiniștilor din s.Trinca (09.1771), monumentul natural geopaleontologic “Toltrele 
r.Draghiște”, stațiunile în peșteri și grote din epoca fierului (≈ sec.VIII î.e.n.), baștina lui Vasile Stroiescu 
– om de înaltă cultură și mare mecenat, s.Fetești (03.07.1575), rezervația peisajeră din Hrițeni, mo-
numentul natural geopaleontologic, atolul coralier din toltre de lângă s.Gordinești (27.05.1429), Ne-
agăuți rezervația peisajistică “La Castel”, “Peștera Dediului” de lângă s.Brânzeni (1606), atolul coralier 
din toltre, monument natural geopaleontologic – peșterile de la Brânzeni (cu vestigii de cca 40-10 mii 
ani), parcul și reședința mecenatului V. Stroiescu din s.Tețcani (06.02.1577), toltrele în cheile r.Vilia, 
s.Zăbriceni, tabără pentru copii “Albinuța” etc.

Zona turistică Rudi-Naslavcea (r-nul Ocnița) se individualizează printr-un brâu de fortificații antice și 
medievale timpurii din pământ, cele mai inaccesibile dealuri de pe malurile stâncoase ale Nistrului, 
biserici vechi moldovenești din lemn și piatră. Atracții naturale și antropice sunt în s. Rudi (1463): 
rezervația peisagistică “Rudi - Arionești”, peștera naturală Horodiște de promotoriu (sec.IV- III î.e.n., 
ipotetic – orașul Metoniu, menționat de Ptolemeu), 2 cetăți inelare din pământ (sec. IX-XII) “Farfuria 
turcească” și “Germanariu”, mănăstirea de bărbați cu biserica “Sf.Treime” (1777) în stil vechi moldo-
venesc. În vecinătate –

biserici din lemn (1737 la Sudarca, 1829 la Braicău, Tătărăuca), rezervația peisagistică din s.Călărășeuca, 
mănăstirea de femei “Ad.Maicii Domnului” (1782), biserica de lemn (1801) or.Otaci (30.03.1585), 
Mohileni monumentul naturii “La izvoare”, biserica veche moldovenească (1793), Zona Economică 
Liberă “Otaci”; s.Mereșeuca (20.12.1437): monumentul naturii “Partea Cneazului”, fortificații de pă-
mânt pe promotoriu, “La Cetate” (sec.IX-XII), biserică în stil vechi moldovenesc (1819); s.Lencăuți 
(20.07.1628):, cea mai veche școală sătească din Moldova (sec. XIX, ); s.Lipnic (20.12.1437): monu-
ment al naturii, pădure horodiște inelară (sec.IV-III î.e.n.), loc istoric (în timpul bătăliei de la Lipnic din 
1469, Ștefan cel Mare zdrobește hoardele tătare); or.Ocnița (15.06.1431): „satul lui Durnea Ceatariu” 
rezervație naturală silvică biserică din lemn (sec.XIX), Casa-muzeu “Constantin Stamati” (1786-1869), 
hotelul s.Naslavcea (20.12.1437), rezervația peisagistică “La 33 de valuri”, cu o suită din 6 monumente 
geopaleontologice în defileul r.Chisărău, cetate geto-dacică (sec.IV-III î.e.n.).

Zona turistică Soroca este marcată de prezența unei cetăți medievale plasată armonios într-un peisaj 
pitoresc nistrean cu păduri, stânci și plaje, în preajmă cu un vechi sat al pietrarilor. 

Atracții naturale și antropice. or.Soroca: defileul Bechir cu sihăstria din sec.IX, defileul Cobzanca, 
plajă orășănească, cetatea medievală (1499), “Dealul țiganilor”, spitalul județean (sec.XIX), gimna-
ziul de fete (sec.XIX), Muzeul ținutului Soroca, biserica “T.Stratulat” (sec.XIX, arh. eclectică), biserica 
“Ad. Maicii Domnului” (1842, arh. A.Waisman); s.Cosăuți, supranumit “satul pietrarilor”, atestat la 
03.01.1509:, rezervație peisagistică (585 ha), monumentele naturii “Pragurile Nistrului” (8 ha) și “De-
pozitul de gresii și granit” (2 ha), stațiunea paleolitică (≈ 22 mii ani), izvorul cu apă minerală “Prestol”, 
Mănăstirea “Acoperământul Maicii Domnului”, casa Societății de Credit (din perioada interbelică); 
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s.Trifăuți (04.1620), pădure, plajă, “zonă de odihnă” a or. Soroca. Pentru organizarea odihnei copiilor 
din raion activează Tabăra de odihnă «La Dumbrava».

Ideea proiectului este formarea Complexului-Cluster agroecoturistic ”Armonie”, pentru dezvoltarea 
și managementul durabil al turismului pe un traseu bogat în resurse culturale, istorice, naturale și 
umane. Fiind un model, acesta va asigura promovarea potențialului turistic, precum și generarea de 
venituri, atragerea de fonduri. Se propune dezvoltarea parteneriatelor în cadrul sectoarelor public, 
privat, cercetare și inovații; programarea și implementarea programelor și acțiunilor de dezvoltare 
durabilă și echilibrată a turismului.

Organizațiile locale care sprijină dezvoltarea Clusterului agroturistic: Agenția Națională de Dezvoltare 
Rurală, Organizația Teritorială a Mișcării Ecologiste din Moldova, ÎS ”Întreprinderea pentru silvicultu-
ră Soroca”, Centrul de Sănătate Publică Soroca, Inspecția Ecologică Soroca, Consiliul raional Soroca, 
Asociația Obștească ”Renaștere și Armonie”, Fundația Interetnică ”Elizaveta”, Asociația Producătorilor 
Agricoli, Camera de Industrie și Comerț, Incubatorul de Afaceri Soroca, Asociația Obștească a Tinerilor 
Manageri, Întreprinderea mixtă moldo-poloneză ”Vasiliada-Caritas”, Diaspora Poloneză din Republica 
Moldova, Biserica românească ”Sfinții Martiri Brâncoveni”, Asociația Rommilor din Moldova, Centrul 
pentru Tineret ”Dacia”, Asociația Obștească ”Femina”, Direcția Cultură, Turism și Sport Soroca, Co-
legiul de Arte din or. Soroca, Colegiul Tehnic Agricol din Soroca, Școala Cooperatist-Comercială din 
Soroca, Școala Profesională din Soroca, Mitropolia Ortodoxă de Stil Vechi ”Ștefan cel Mare și Sfânt”, 
Inspectoratul Sanitar-Veterinar de Stat Soroca.

Implicați în mod direct în proiect sunt organizațiile ce reprezintă mai multe etnii și diaspore – rommă, 
rusă, ucraineană, polonă, română, evreiască, turcă; Proiectul este susținut de parteneri din Polonia, 
România, Ucraina și Bielorusia.

Oferta agroturistică “Bijuterii din nordul Moldovei” (circuit de 6 zile) 
Edineț. Cazare la Pensiunea agroturistică “ Ţărăncuța” din s. Cupcini (în camere duble, cu baie, TV, 
acces internet, apă caldă și rece). Mic dejun, prânz și cină, vizitarea localității, familiarizarea cu obice-
iurile locale și degustarea bucatelor tradiționale, gamă variată de excursii locale.

Ocnița. Cazare la Pensiunea agroturistică “La Badea Nicu” din s. Calarașovca, r-nul Ocnița (7 camere, 
o mică bucătărie, Tv cablu în camere, terasă acoperită, sală de biliard). Casele de vacanță se află în 
apropiere de pădure și de râul Nistru, departe de aglomerația urbană. Propune: mic dejun, prânz și 
cină, vizitarea localității, obiceiuri locale și bucate tradiționale, excursii locale, inclusiv la ferma de ca-
prine. La Ocnița olăritul are rădăcini antice, localitatea se numără printre cele mai importante centre 
de ceramică populară din Moldova. Olăritul a devenit ramură industirală încă din epoca medievală, 
meșteșugul fiind transmis din generație în generație. Fiecare casă devine un adevărat „atelier viu”, 
deoarece obiectele de ceramică sunt expuse de meșterii olari în fața caselor. 

Soroca. Cazare la Pensiunea agroturistică “Albinuța” din s. Ocolina (4 camere cu baie proprie, bucă-
tărie, TV, internet, terasă acoperită, piscină, saună, căsuță terapeutică, aleea de trandafiri, poiană cu 
plante medicinale, produse ecologice). Mic dejun, prânz și cină, proceduri spa – aromaterapie, masaj 
cu miere, proceduri în căsuța terapeutică, vizitarea localității, obiceiuri locale și bucate tradiționale, 
servirea ceaiurilor din plante medicinale cu miere, degustarea produselor apicole.

„Alita” S.R.L. este un centru tradițional de etnografie țărănească în zona de odihnă și agrement, care 
cuprinde: Muzeul satului ”Gospodăria unui țăran”, crama ”La moș Sava”, mini-hotel, restaurant, ma-
gazin, farmacie, farmacie veterinară, saună (cu aburi și turcească) cu piscină, două piscine în aer liber, 
terasă.

Servicii incluse: transport autocar (microbuz), ghid calificat, închiriere inventar sportiv, biciclete, bărci.

Anelia Caraman, 
Asociația Obștească „SORAGROINFORM”, or. Soroca, str. Miron Costin, 2/48, Republica Moldova
tel. 023030389;  mob. +37369823723   e-mail    aneliacaraman@mail.ru    acsasoroca@mail.ru
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Anexa 5.2 Exemplu de cluster turistic în Moldova 

Clusterul agroturistic „Stepa Bălțului” 

Asociația Obștească „Centrul Inițiativelor Private” din mun. Bălți 
valorifică potențialul natural al zonei de nord a Republicii Moldova, 
prin inițierea unui cluster agroturistic „Stepa Bălțului”, pentru gesti-
onarea traseului: s.Sărătenii Noi, Telenești (agropensiune cu specific 
vegan) – s.Chișcăreni, Sângerei (agropensiune) – mun.Bălți (fermă 
de iepuri) – s.Cobani, Glodeni (agropensiune) – s.Balatina, Glodeni 
(gospodăria cinegetică „Casa vânătorului”). 
Oferta include servicii de cazare, alimentație și agrement pentru o 
perioadă de 5 zile și 4 nopți. Distanța totală a traseului este 
de 133 km.
Atractivitatea turistică a destinației este conferită de unicita-
tea traseului, care trece prin 4 puncte favorabil amplasate pe 
traseul „Stepa Bălțului”, ce propune un set de servicii turistice 
inedite, cazare, alimentație și agrement. Traseul posedă un 
potențial turistic înalt, aici regăsindu-se monumente ale naturii și istorice unice în țară. „Pădurea Dom-
nească”, „Suta de Movile”, „Cheile Butești”, „La Fontal”, „Ţara Bâtlanilor”, zimbrii, stejarii seculari sunt doar 
câteva din monumentele naturii aflate în aria r.Glodeni, s.Cobani și s.Balatina. De asemenea, aici se află 
gospodăria cinegetică „Casa vânătorului”. În continuitatea acestor idei, municipiul Bălți posedă un patri-
moniul istoric unic, în registrul acestuia fiind trecute 42 de monumente, printre care: Casa Hagi Macarov, 
Casa Bodescu, Catedrala Sfinții Împărați Constantin și Elena, Episcopia Hotinului, Aleea Clasicilor etc. Tot aici 
este un complex hotelier variat (de 2-4 stele), care satisface preferințele oricărui client. Raionul Telenești se 
deosebește prin arealul impresionant de păduri (924 ha). Tot aici se vehiculează că ar fi existat o cetate ge-
tică. Satul Sărătenii Noi din r-nul Telenești este unica localitate din Moldova unde există posibilitatea famili-
arizării cu cultura indiană (tradiții, alimentație, yoga). Satul Chișcăreni, r-nul Sângerei reprezintă una dintre 
cele mai vechi așezări umane din teritoriul actual al Republicii Moldova. Aici se regăsesc cei mai iscusiți 
meșteri populari care păstrează tradițiile naționale și tot aici se organizează anual, deja al treilea an conse-
cutiv, festivalul sarmalelor și plăcintelor, care atrage zeci de turiști. De asemenea, la Chișcăreni se păstrează 
monumentul istoric al boierului român revoluționar Nicolae Casso, reprezentat prin „Movila lui Casso”.
Pe traseul „Stepa Bălțului” se întâlnesc următoarele tipuri de gospodării turistice rurale: complexe hoteli-
ere (6), agropensiuni (8), tabere de vară (2). Din cele 6 complexe hoteliere, 4 sunt la Bălți, iar majoritatea 
agropensiunilor sunt concentrate în raionul Glodeni – o agropensiune în r-nul Telenești, s. Sărătenii Vechi și 
7 agropensiuni – în r-nul Glodeni: „Viișoara”, „Groapa seacă”, „La Varat” din s.Viișoara, „Valea trandafirilor”, 
„Anastasia”, „Pădurea Domnească” și complexul turistic „Șarm” din or.Glodeni.
Una dintre organizațiile care sprijină dezvoltarea agroturismului este Agenția Națională de Dezvoltare Ru-
rală (ACSA), care are reprezentanțe în fiecare din localitățile situate pe traseul turistic „Stepa Bălțului”. 
ACSA susține dezvoltarea acestui sector al turismului. De asemenea, majoritatea APL sunt deschise pentru  
colaborare și promovarea agroturismului la nivel de localitate.

Pentru relații: Anghelina Carțân, str.A.Pușkin nr.38, bl.2, biroul 207, mun. Bălți, Republica Moldova, 
tel.: +373.231.25.178, +373.696.55.333, +373.675.90.907, e-mail: anghelinabanuh@yahoo.com, cip.balti@gmail.com 
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Anexa 5.3 Exemplu de cluster turistic din Polonia 

Clusterul Produsului Local, cu sediul în Milicz

În februarie 2013 a fost semnat un acord privind cooperarea și punerea în aplicare a Programului de 
dezvoltare a întreprinderilor mici și mijlocii de produse locale și din rețelele de vânzare din agricultură, 
pescuit și turism, cu un accent special pe companiile care oferă produse locale pe piață. Acordul a fost 
semnat de 31 de subiecți care reprezintă organizații non-guvernamentale, unități ale administrației 
publice locale, agenți economici și reprezentanți ai instituțiilor științifice care activează în orașul Wroclaw, 
Grupul de Acțiune Locală (GAL) Kraina Wzgorz Trzebnickich și GAL Partnerstwo dla Doliny Baryczy. Astfel 
s-a decis inițierea cooperării intersectoriale pentru stimularea dezvoltării locale.
Zona GAL Kraina Wzgorz Trebnickich și Partnerstwo dla Doliny Baryczy acoperă o suprafață de aproape 
2400 km2. Aici locuiesc 155 mii de rezidenți. Zona de impact a acordului acoperă raionale Milicz și Trzebnica 
și trei provincii din județul Wielkopolski. Ambele regiuni formează o bază naturală a capitalei Sileziei de 
Jos - Wroclaw.
Opțiunile strategice ale ambelor microregiuni cuprind realizarea unei creștere economice prin consolidarea 
poziției pe piață a produselor locale, datorită facilităților agricole disponibile și a unei baze de prelucrare, 
precum și resurselor naturale care vor conduce la dezvoltarea turismului. Creșterea eficienței economice, în 
special, a produselor locale, se poate realiza prin cercetarea piețelor, crearea de noi produse, promovarea 
lor, îmbunătățirea procesului de fabricare, vânzare, asigurând distribuția adecvată și monitorizând 
eficacitatea în scopul creșterii acesteia.
La 16.06.2014 a fost creat Clusterul Produsului Local din Barycz şi Trzebnica, care are ca scop:
•	 crearea unei rețele de cooperare pentru utilizarea eficientă a potențialului economic și uman din 

întreprinderi, instituții de învățământ superior, de cercetare, din mediul de afaceri și autoritățile 
locale și regionale din Silezia de Jos;

•	 promovarea regiunilor Barycz și Trzebnica prin produsele locale și patrimoniul cultural și istoric 
reprezentativ;

•	 stimularea spiritului antreprenorial și inovațional al Clusterului Produsului Local Barycz şi Trzebnica,  
crearea condițiilor pentru comercializarea eficientă a rezultatelor cercetărilor efectuate de către 
universități și unități de cercetare și dezvoltare;

•	 dezvoltarea resurselor și experiențelor pentru utilizarea eficientă a oportunităților existente asociate 
cu dezvoltarea economiei bazate pe cunoaștere și inovație.

Membri ai Clusterului sunt 13 subiecți, inclusiv guvernul local al Sileziei de Jos (Dolny Śląsk), companii din 
domeniul construcțiilor, prelucrării produselor alimentare, bancar și turistic, universități și mass-media.

Clusterul este coordonatorul proiectului Sătucuri tematice şi produse locale - oportunitate pentru dezvoltarea 
Munților Kocich, ce ajută la promovarea produselor locale din 13 sate din regiunea Trzebnica.
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Anexa 5.4 Exemplu de cluster turistic din Polonia

Clusterul Mărcilor Turistice ale Poloniei de Est, cu sediul în Białystok

Este o organizație de entități care operează în sectorul turismului. Obiectivul principal al activității 
este dezvoltarea individuală a tuturor organizațiilor care formează Clusterul de Turism, precum și 
promovarea întregii macroregiuni a Poloniei de Est, în special a județelor Podlasie și Warmia-Mazury, 
ca zone cu interes turistic bogat. Clusterul funcționează pe bază de parteneriat și cooperare, unul 
din cele mai importante efecte fiind integrarea ofertei turistice. În cadrul proiectelor comune vor fi 
realizate, printre altele, campanii de promovare, conferințe și misiuni de comerț exterior, târguri și 
cercetări care vor permite identificarea nișelor de piață și crearea produselor turistice specializate, 
corespunzătoare lor. 

Misiunea Clusterului Mărcile Turistice ale Poloniei de Est este de a sprijini instituțiile și antreprenorii 
care lucrează în domeniul turismului de afaceri, de sănătate, precum și în servicii de formare, agre-
ment și sport, prin crearea unui cadru permanent de cooperare bazat pe transferul de cunoștințe, 
tehnologii și soluții inovatoare între membrii clusterului, instituțiile din mediul de afaceri, unitățile de 
cercetare științifică, precum și guvernele locale.

Clusterul este format din 34 de membri, în cea mai mare parte din furnizori din industria hotelie-
ră și catering, dar și organizații sociale, universități, organizații din mediul de afaceri și servicii de 
consultanță agricolă. Clusterul a desfășurat în aprilie 2015 campania În inima naturii, care a vizat 
prezentarea și promovarea celor mai atractive aspecte ale regiunilor Podlasie și Warmia-Mazury, și 
anume cele naturale și turistice.

În cadrul campaniei au fost realizate activități de promovare în mass-media, în cele tradiționale și 
electronice. Au apărut în acest scop spoturi radio și televizate, publicații și emisiuni dedicate, cu de-
rularea unei campanii poster pe Internet. În plus, au fost create profiluri pe mediile sociale, cum ar fi 
Facebook și YouTube, care sunt gestionate conform necesităților proiectului. Totodată, în susținerea 
avantajelor turistice oferite de peisajele unice din Podlasie, Warmia și Mazury, campania a inclus și 
promovarea operatorilor care furnizează servicii în regiune. 
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Anexa 5.5 Exemplu de cluster turistic din Polonia 

Clusterul turistic Pădurile Tucholei, cu sediul în Tuchola

În zona pădurilor din Tuchola sunt multe companii și organizații care oferă cazare, organizează 
expediții pe caiac, comercializează produse locale, organizează evenimente sociale, conferințe, 
jocuri de echipă ș.a., precum paintball etc. Aici activează o instituție de învățământ superior 
și instituții de sprijinire a afacerilor. Marca Pădurile Tucholei este bine percepută nu numai în 
Polonia, dar și în lume.

Provocarea este de a combina diferite servicii într-un produs consistent, compus din oferta deja 
existentă, de a crea un ambalaj bun, comun și de a oferi publicitate complexă și marketing. Coo-
perarea, acțiunile comune și sprijinul din partea diferitor medii facilitează crearea de servicii noi 
și complexe. Lucrând împreună, se sporește fluxul de turiști, oferindu-le opțiuni mai interesante 
de a petrece timpul și un acces mai ușor la diverse atracții.

Clusterul turistic Pădurile Tucholei oferă o oportunitate pentru dezvoltarea regiunii, datori-
tă posibilității de finanțare a activităților, inclusiv prin Programul Operațional de Economie 
Inovațională. Rolul Consiliului Regional din Tuchola este de a lansa un forum de cooperare și 
sprijin organizatoric pentru antreprenori.
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Anexa 5.6 Exemplu de cluster turistic din Polonia

Clusterul Turistic BESKID din Małopolska, cu sediul în Nawojowa

Clusterul Turistic BESKID din Małopolska concentrează în sine entitățile care doresc să coopereze într-
un program comun de dezvoltare a regiunii, menținând, în același timp, o autonomie completă a 
participanților individuali. Aceasta creează condiții pentru dezvoltarea întreprinderilor turistice din 
regiune printr-un proces de consolidare a cooperării în domeniul inovării. Clusterul are 16 membri, în 
majoritate stațiuni de schi, dar și o instituție de învățământ superior și o întreprindere care se ocupă 
de integrarea serviciilor din industria turismului.
Proiectul-cheie al clusterului este BeskidCard – un carnet comun pentru 11 stațiuni de schi, situate în 
Munții Beskidy la o distanță de maxim 100 km una de la alta. Datorită acestui fapt, amatorii de spor-
turi de iarnă pot folosi centrele selectate accesând o singură cartelă. Proximitatea dintre stațiuni face 
BeskidCard-ul un mijloc ideal pentru persoanele care apreciază recreerea diversă și activă. Cu toate 
acestea, BeskidCard nu este doar o atracție de iarnă. Carnetul oferă posibilitate turiștilor de a se bu-
cura de mai multe servicii oferite de parteneri în timpul verii. Acesta, de asemenea, oferă alte servicii 
cu discount, cum ar fi: o bază largă de servicii de cazare, agrement și catering, precum și o mulțime de 
activități pentru copii, bicicliști și iubitori de monumente culturale și istorice.
La cardul comun este atașat un program de loialitate. Promoția acoperă în special punctele de cazare, 
serviciile de agrement, alimentația și activitățile culturale. Un punct forte al programului de loialitate 
este șansa de a câștiga premii, inclusiv o mașină.
Portalul www.beskidcard.pl prezintă:
• informații despre starea vremii și imagini Live Video (stațiunile de schi afiliate la cardul Skipass); 
• sistemul de vânzare a tichetelor/carnetelor prin internet (Skipass comun, precum și carnete indi-

viduale pentru stațiunile de schi);
• sistemul de vânzare a serviciilor de cazare și a altor servicii (de exemplu, pachete pentru schi - 

hotel + carnet, pachete pentru spa, tabere, academii de schi etc.);
• baza de date a evenimentelor și atracțiilor din vecinătatea stațiunii de schi;
• clasamentul utilizatorilor, provocări, insigne pentru utilizatori.
Unul dintre membrii clusterului efectuează, în numele acestuia, un proiect denumit Implementarea 
sistemului electronic B2B pentru automatizarea proceselor de afaceri cu partenerii-cheie. Proiectul 
este cofinanțat de Uniunea Europeană din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul 
Operațional al Economiei Inovaționale.
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Anexa 6

Cum se scrie un comunicat de presă bun

Un comunicat bun de presă se prezintă mediilor pentru distribuție și trebuie să îndeplinească câteva 
condiții de bază. 

Un subiect interesant este cheia succesului. Un comunicat bun de presă ține de alegerea unui su-
biect, care trebuie să fie interesant și incitant. Mesajul trebuie să ajute la realizarea a cel puțin unuia 
din trei scopuri:
•	 anunță, dar nu vinde, adică mesajul ar trebui să informeze, dar nu și să vândă. Pentru asta, 

informația se compune de la persoana a treia (fără utilizarea astfel de forme ca noi, al nostru, se 
evită utilizarea expresiilor la superlativ (ex: suntem cea mai bună ...., vindem cel mai bun ...), se 
indică și alte surse pentru a convinge clientul, se adaugă opiniile specialiștilor;

•	 titlul trebuie să atragă atenția, deoarece titlul mesajului este primul citit și are ca sarcină să ge-
nereze interes la jurnalist. Un astfel de titlu trebuie să prezinte esența mesajului (mulți jurnaliști 
decid doar după denumirea titlului înainte de a citi articolul, în special aceasta se referă la 
informațiile publicate pe site-urile web), să fie concis, limitat la maximum, până la 70-80 de ca-
ractere. De evitat în denumirea titlului utilizarea: formulărilor legate de companie, SRL., S.A. (cu 
excepția cazurilor în care  este necesar ca firma să fie identificată într-un mod unic), semnelor de 
exclamare sau repetărilor, scrierea titlului întreg cu litere mici (pentru a evita tratarea mesajului 
ca spam); 

•	 mai puțin înseamnă mai mult. Textul informativ trebuie să respecte normele de piramidă jur-
nalistică. Cele mai importante informații trebuie să se afle în prima propoziție. Citirea primelor 
câteva rânduri ar trebui să permită cititorului să găsească răspunsuri la întrebările: ce s-a întâm-
plat? cine a participat la eveniment? când acesta a avut loc? unde acesta a avut loc? ce rezultă 
din aceasta? Apoi se dau alte informații ce descriu evenimentul în context mai larg. Comunicatul 
de presă nu trebuie să fie mai lung de două pagini, adică să conțină circa 400 de cuvinte. Aceasta 
este suficient ca să prezinți jurnalistului cine ești, despre ce informezi și de ce aceasta trebuie să 
fie interesant pentru el. Comunicatul trebuie să fie creat în așa mod, încât după excluderea de 
către un jurnalist a câtorva alineate din urmă, informațiile cele mai importante să fie clare pentru 
cititor. 

Sfaturi pentru utilizare
•	 Mass-media preferă informațiile în format electronic, care permite editarea lor. În majoritatea ca-

zurilor, o șansă mai mare că vor fi utilizate au acele comunicate care pot fi publicate în întregime. 
Se referă îndeosebi la site-uri web, care publică în întregime multe informații, fără redactarea lor.

•	 Comunicatul se personalizează la cerințele grupului-țintă. Întotdeauna trebuie să luăm în consi-
derare la cine dorim să ajungem cu informația și să îndreptăm mesajul nostru spre jurnaliștii și 
editorii corespunzători. Informația transmisă poate să sune ca o sensație în ramură sau doar o 
descriere a unui eveniment interesant. 

•	 Se scrie într-un limbaj simplu, fără propoziții complicate, încât mesajul să fie ușor de citit.

Structura comunicatului de presă
•	 antetul – trebuie să conțină denumirea companiei, data și denumirea comunicatului;
•	 primul alineat – conține rezumatul informației;
•	 continuare – este un loc pentru date suplimentare, explicarea consecințelor și compararea cu 

evenimente similare;
•	 alineatul explicativ – conține explicarea esenței comunicatului pentru persoanele din afara ramurii 

(nespecialiști) (cu cât limbajul folosit va fi mai simplu, cu atât șansele de publicare vor fi mai mari);
•	 informația despre pensiune – o descriere scurtă a companiei, care ajută să înțelegem esența afa-

cerii și facilitează descrierea ei. 
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Anexa 7

Cum să vorbim în fața camerei de filmat și microfonului

Dintre canalele de distribuție, televiziunile și radioul au cele mai mari cote de acoperire a publicului-
țintă. Iată de ce asigurarea prezenței acțiunilor desfășurate de agropensiune pe aceste canale este 
dorită de mulți proprietari. 
Dar mass-media are programul său de funcționare, are preferințele sale și deseori nu este imparțială. 
La pregătirea pentru o întâlnire cu jurnalistul trebuie luate în considerare atitudinea și stilul de lucru 
al mass-mediei respective, emisiunile, timpul emisiunii, ascultătorii potențiali și alte detalii relevante. 
În niciun caz nu ar trebui refuzată o întâlnire sau un interviu. Foarte bună este conferința de presă sau 
briefingul (întâlniri scurte de câteva minute cu jurnaliștii), organizat cu ocazii speciale, când se acordă 
răspunsuri concrete la un subiect dat. Este bună participarea în emisiuni live, pentru că atunci mesa-
jul este mai puțin manipulat. Câteva sfaturi utile vor ajuta promovarea agropensiunilor pe canale de 
televiziune și radio:
•	 atunci când se oferă un interviu, deseori din multiplele fraze vor fi citate una sau două propoziții. 

Înainte ca un material să apară în presă, radio, televiziune sau internet, jurnalistul se întâlnește cu 
mai multe persoane, pentru a culege un material bun. La fel, acesta trebuie să prezinte problema 
din diferite puncte de vedere, ca să nu fie acuzat de părtinire. Trebuie să ținem minte că, câteva 
expresii înțelepte expuse corect la tematică este mai bine decât discursuri largi și lungi. Din mate-
rialele adunate jurnalistul trebuie să aleagă numai câteva formulări relevante; 

•	 în general, fiecare jurnalist scrie despre tot, deseori în fiecare zi despre altceva. Prin urmare, nu 
este în stare să cunoască exact totul. De aceea, va accepta cu bucurie notițele pregătite concis sau 
chiar de câteva pagini. Iar autorul va avea influență asupra  părții esențiale a materialului creat; 

•	 în practică, chiar şi o emisiune transmisă în direct este mai bună decât toate înregistrările. Într-o 
emisiune live nimeni nu poate schimba cele spuse, ceea ce vorbitorul consideră mai important. 
Din timp trebuie pregătite câteva propoziții care arată importanța mesajului. În studio, probabil, 
nu se va permite spunerea mai multor mesaje din cauza altor invitați. Trebuie de spus esențialul de 
la început, chiar dacă întrebarea a fost alta decât cea la care ne-am așteptat (trebuie de mulțumit 
şi prezentat mai departe viziunea proprie). Nu trebuie să ne panicăm atunci când prezentatorul 
emisiunii ne întrerupe și oferă cuvântul altui participant. El este gazda programului. Trebuie să fim 
pregătiți la toate acestea. E bine să avem pregătită o anecdotă, un citat sau un gând. Acest lucru 
îmbunătățește imaginea noastră;

•	 televiziunea foloseşte culori pastelate. Se vor evita culorile deschise, cum ar fi alb și roșu, dar cu 
atenție la negru. Hainele trebuie să fie potrivite și călcate. Bijuteriile fine în cazul femeilor sunt un 
lucru bun, dar nu pot fi exagerate, pentru că atunci spectatorii se vor concentra asupra lor. Înainte 
de a intra în studio nu trebuie refuzată cosmetica specială, deoarece fără aceasta fața va arăta 
foarte palid în lumina reflectoarelor; 

•	 contactul vizual este foarte important. Pe parcursul emisiunii ne comportăm liber, dar elegant, 
păstrând contactul vizual cu publicul și alți invitați, nu doar cu jurnalistul. Binevenit este și un 
zâmbet frumos; 

•	 la ascultarea unei întrebări se va reacționa calm, cu o pauză mică și o mimică de reflectare, fără 
repetarea discursului anterior. Important este controlul asupra vocii, folosirea pauzelor și un ac-
cent bun;

•	 postura ar trebui să fie naturală. Mișcarea mâinilor și a brațelor să fie calmă și deschisă. Puteți să 
gesticulați, dar trebuie să cunoașteți cum asta se face. Evitați deprinderile rele, cum ar fi: întreru-
perea altor persoane, folosirea cuvintelor necenzurate;

•	 atunci când se ia un interviu, este bine să propunem locul unde dorim să dăm interviul. Important este 
ca după spatele nostru să nu fie elmentele distruse, răsturnate, pur și simplu să nu fie o dezordine.

Oamenii care lucrează în mass-media țin foare bine minte cine le-a ajutat la realizarea unui material. 
Cu siguranță, vor păstra contactele. Vor reveni dacă vor avea nevoie de ajutor, de exemplu o rugă-
minte despre un interviu pe tematica agriculturii, turismului etc. sau un comentariu referitor la un 
eveniment concret. 
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Sortimentul preparatelor pentru micul dejun organizat prin bufet suedez*

Sortiment Denumirea preparatului Grame/persoană Total pentru 10 persoane

Băuturi calde nealco-
olice

Ceai
Cafea

Cacao cu lapte 
Lapte 

250 ml
125 m
250 ml
250 ml

2500 ml
1250 ml
2500 ml 
2500 ml

Preparate din ouă Ouă la pahar
Omletă cu şuncă

1 buc.
1 buc./25

10 buc.
10 buc./250

Legume și salate Salata “Moldova”
Legume asortate 50/50/25/25 500/500/250/250

Preparate din carne Şuncă
Salam 
Carne afumată

25
25
25

250
250
250

Brânzeturi Brânză moldovenească
Caşcaval topit

25
25

250 
250

Lactate proaspete Iaurt
Lapte bătut
Chefir

125 ml
250 ml
250 ml

1250 ml
2500 ml
2500 ml

Băuturi răcoritoare, 
fructe

Apă minerală 
Mere, pere, struguri
Suc din struguri, mere, por-
tocale

250 ml
50/50/50

250 ml

2500 ml
500/500/500

2500 ml

Produse de panificație 
și patiserie

Chiflă cu mac
Cornuri cu ciocolată
Chec cu stafide
Fursecuri
Pâine din grâu

100
75

100
50

100

1000
750

1000
500

1000

Dulceață, miere Gem din coacăză
Miere de albini
Dulceață din gutui

25
15
25

250
150
25

*Normele propuse pentru servirea micului dejun prin bufet suedez sunt calculate reieșind din sortimentul aproxi-
mativ de produse recomandat pentru o persoană/zi.
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Fișa tehnologică de efectuare a serviciului la masă 

Serviciul Pas cu pas Declanșator Executarea serviciului

Antreul

Aranjarea mesei

Turnarea apei în 
pahare

Așezarea clienților la 
masă

Apa trebuie să fie bine răcită, în căni speciale cu cuburi de gheață în conținut. Cănile 
de apă se transportă în mână, servirea se face prin dreapta clientului, după care cana 
se lasă pe masă

Servirea pâinii Se efectuează serviciul direct, pe farfuria de pâine sau indirect când coșul cu pâine 
poate fi lăsat pe masă, la mijloc, într-un loc accesibil pentru toți oaspeții

Servirea untului Se montează pe o farfurioară adecvată, ţinută în prealabil împreună cu untul la rece 
și se pune pe masă pentru fiecare client aparte sau într-un loc accesibil, din care 
fiecare să se poată servi

Servirea aperitivului Se aduc din bucătărie gata porționate. Paharul se pune pe masa prin dreapta 
oaspetelui

I serviciu

Prezentarea și 
servirea gustărilor, 
supelor, borșurilor, 
ciorbelor

Clientul a terminat 
servirea aperitivului

În funcție de caracteristicile gustărilor, se efectuează serviciul indirect (platoul se 
lasă pe masă, la mijloc și oaspeții să servesc singuri), la farfurie (gustarea este gata 
montată pe farfurie şi adusă de ospătar) sau prin bufet (se organizează pentru un 
număr de persoane mai mare de 10)

Preparatele lichide se preiau de la bucătărie în supieră pe suport metalic sau farfurie 
întinsă cu şervet; polonicul utilizat pentru porționare se așază deasupra supierei, 
sprijinit de tortiță, cu coada către ospătar. El vine pe partea stângă a clientului cu 
supiera în mâna stângă; introduce polonicul în supieră, apoi apropie supiera de 
marginea farfuriei și începe să servească, mai întâi bucățile de carne și apoi zeama, 
porțiile trebue să aibă aceleași componente

II serviciu

Oferirea unui 
preparat din pește 
sau antreuri

Clientul a încetat să 
servească

În funcție de caracteristicile preparatului, se efectuează serviciul la farfurie sau prin 
bufet. La antreurile din pește nedezosat sau care se mănâncă cu mâna, trebuie să fie 
oferită farfuria pentru oase, bolul cu apă călduță și un şervet colorat. Farfuria pentru 
oase se așază în locul tacâmului pentru desert sau pe locul farfuriei pentru salată. Bolul 
pentru clătitul degetelor se așază tot în stânga, după farfuria de pâine. Antreurile din 
alte ingrediente decât pește se oferă oaspeților ca și preparatele de bază 

Aducerea vinului 
asociat la preparatul 
respectiv

Debarasarea paharului 
de aperitiv după ce 
clientul a început să bea 
din primul fel de vin

Servirea vinului se face din sticlă sau la pahar, întodeauna prin dreapta clientului. 
Înainte de a servi oaspeții, sticla cu vin se prezintă persoanei care a comandat-o. 
Pentru aceasta, după debușonarea sticlei, în paharul clientului se toarnă circa 50 
ml vin pentru degustare. Dacă vinul a fost acceptat, se începe servirea în ordinea 
impusă de ocazie ori în ordinea-standard. Trebuie să evităm sprijinirea gâtului sticlei 
de marginea paharului și umplerea exagerată a acestuia (circa ¾ din capacitatea 
paharului). După turnarea în pahar, înainte de servirea următorului client se va 
şterge gura sticlei cu şervetul

III serviciu Aducerea 
preparatului de 
bază cu garniturile 
potrivite

Clientul a servit antreul 
și servește primul fel 
de vin

Preparatele de bază fără sos sau cu puțin sos se aduc de la bucătărie în platouri, în 
cazul serviciului indirect sau montate direct la farfurie. Cele cu sosuri sunt aduse, 
după caz, pe suport sau porționate la farfurie. Garniturile pot fi montate direct pe 
platou cu preparatul de bază sau puse separat în legumiere pe suport cu şerveţel

Aducerea salatei 
și produselor de 
însoţire

Salatele pregătite în salatiere de o porție se pun pe o tavă acoperită cu un şervet, 
împreună cu suporturile respective. Ospătarul aranjează salatiera prin stânga 
clientului după farfuria de pâine, spre interiorul mesei, cât mai aproape de farfuria 
cu preparatul de bază

Servirea altui vin Debarasarea paharului 
de la primul vin când 
clientul a început să 
consume din al doilea 
sortiment de vin

Serviciul să efectuează ca și la primul fel de vin

IV serviciu

Clientul a încetat să 
mănânce

Debarasarea presărătorilor cu sare și piper, a farfuriei de pâine și a cuțitului pentru 
unt, curățarea firimiturilor

Aducerea desertului Dulciurile de bucătărie se aduc montate pe platouri sau porționate în farfurii pentru 
desert. Atunci este folosit sistemul de servire la farfurie

Oferirea vinului 
spumant sau dulce, 
licoros

Serviciul să efectuează ca și la primul fel de vin.

Debarasarea inventarului utilizat la desert. Aranjarea pe masă a farfuriei de desert, 
cuțitului și furculiței pentru fructe (furculița și cuțitul pentru desert)

Aducerea fructelor Se debarasează tot, 
în afară de suportul, 
şervetul, vaza cu flori, 
scrumiera

Fructele sunt aduse din bucătărie în fructiere sau în coșuri speciale; întotdeauna se 
verifică dacă fructele au fost spălate, dacă sunt curate și de calitate. Servirea fructelor, 
de obicei, se realizează prin serviciul indirect, oaspetele alegându-și singur sortimentul 
dorit; fructiera se lasă pe masă într-o poziție convenabilă pentru toți clienții

Oferirea cafelei Cafeaua porționată la ceașcă se servește pe farfurioară-suport prin dreapta clientului, 
cu linguriță și produsele de însoţire specifice. Se servește întotdeauna fierbinte, la 
toate sortimentele de cafea, cu excepția celei turcești, zahărul se oferă separat, în 
zaharniță cu clește pentrru zahăr sau linguriță. Cafeaua se poate asocia cu lapte, 
frișcă lichidă, frișcă bătută, ciocolată rasă, băuturi digestive, apă minerală etc.

Aducerea băuturilor 
digestive

Poate fi adusă deja porționată în pahare, pe o tavă acoperită cu şervet. Paharul se 
așază în dreapta oaspetelui, lângă paharul de apă, de regulă, în locul celui de vin alb. 
O porție de divin constituie 25 ml
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Strategii de promovare. Experiența poloneză

Motivul principal pentru interesul în promovarea agroturismului în anumite zone ale Poloniei este 
posibilitatea de a obține venituri suplimentare de către proprietarii gospodăriilor rurale prin dezvolta-
rea afacerii turistice. În Polonia aceasta se referă mai mult la gospodăriile mici, care, de obicei, achită 
impozite foarte mici la primărie. Chiar și așa, turiștii vin în gospodăriile agricole și lasă bani în regiune 
pentru servicii, atracții etc. Pentru a obține aceste venituri și pentru a le mări, este prioritar de a mări 
numărul de turiști și perioada de ședere a acestora.

Atingerea acestor scopuri în Polonia este posibilă prin: 
•	 adaptarea produsului agroturistic la cerințele pieței;
•	 indicarea specificului și identității regionale ce oferă un produs agroturistic atractiv;
•	 dezvoltarea și modernizarea infrastructurii turistice adaptate la diferite standarte cunoscute;
•	 crearea unui sistem adecvat de distribuție și promoții ale produsului turistic din regiune; 
•	 organizarea unei rețele integrate de informații turistice și rezervare; 
•	 indicarea proiectelor și a investițiilor prioritare, termenului de realizarea a lor în gospodăriile tu-

ristice;
•	 ridicarea calificării angajaților în gospodăriile turistice; 
•	 crearea unei baze de informații pentru subiecții care realizează strategia de dezvoltare a turismului, 

precum și a unui suport în obținerea fondurilor financiare pentru realizarea scopurilor strategice.

Totodată, organizatorii și planificatorii turismului polonez văd multe amenințări pentru dezvoltarea 
turismului în regiuni. Cele mai semnificative sunt:
•	 neînțelegerea de către angajații sistemului administrativ (central și local) al rolului și problemele-

lor de dezvoltare a turismului;
•	 lipsa capitalului investițional pentru realizarea bazei turistice primare și complementare; 
•	 lipsa legăturii web între informații și rezervare;
•	 pregătirea insuficientă a personalului pentru deservirea turiștilor;
•	 cantitatea și calitatea insuficientă a materialelor promoționale;
•	 schimbarea continuă a prețurilor, marjelor și comisioanelor pe piață ect.
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Exemple poloneze de produse agroturistice 

Mai jos sunt prezentate câteva produse agroturistice cunoscute (create de APL și organizațiile locale) 
în teritoriile rurale ale voievodatului Świętokrzyskie:

Trasee – produse agroturistice:
- itinerare tematice create de ROTWŚ (arheologice, geologice, literare, bazate pe arhitectura din 

lemn);

„Drumul mărului” din Sandomerski (Sandomierski Szlak Jabłkowy);
- Calea aventurilor (în proces de elaborare);

Swiętokrzysk - Ţara legendelor (Kraina legend świętokrzyskich);
- Drumul țestoaselor și dinozaurilor;

Obiecte –  produse agroturistice:
Hucie Szklanej – orașul medieval (Osada Średniowieczna w Hucie Szklanej);
- Parcul etnografic Токаrny;

Centrul european al poveștilor Pacanowie (Europejskie Centrum Bajki w Pacanowie);
Palatul Kurozwękach (Pałac w Kurozwękach);
Jurasic Park în Bałtów (JuraPark Bałtów);
Casa din sticlă din Ciekotach (Szklany Dom w Ciekotach);
Centrul cultural-arheologic în Nowej Słupi (Centrum Kulturowo – Archeologiczne w Nowej Słupi). 
Evenimente – produse agroturistice: 

Dymarki Świętokrzyskie

„Sărbătoarea fructelor” – a prunelor la Szydłowie, a merelor la Obrazowie, a căpșunilor la Bielinach, 
a morcovului la Sielcu, a florii de măr la Samborcu, a cartofului la Rakowie.

Modele poloneze de lansare a produselor agroturistice pe piață (Silezia Cieszyński)
○ „Drumul castelelor” 
○ „Traseul meșteșugurilor tradiționale”
○ „Drumul sănătății”
○ „Drumul orașelor istorice”
○ „Drumul voievozilor - Via Ducalis”
○ „Greenways Кrакоv - Morava - Viena”
○ „Drumul Olzei”
○ „Agroturism și turism urban” 
○ „Turismul etnografic”
○ „Educație în natură”
○ „Odihnă activă” 
○ „Turismul cultural și de însănătoșire” 
○ „Săptămâna culturii în Beskide”
○ „Orașul festivalurilor”
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Calendarul creștin al gospodarului

Nr. Data Denumirea sărbătorii Acțiuni practice
1 31.12 spre 

01.01
Anul Nou (civil) •	 Prigătirea bucatelor tradiționale pentru masa de 

Revelion
•	 Confecționarea manuală a jucăriilor pentru 

pomul de Anul Nou.
•	 Împodobirea pomului.
•	 Trecerea prin sat cu urături și hăituri (seara, 

înainte de Anul Nou).
•	 Dansuri, jocuri, prezența obligatorie în repertoriu 

a “Periniței” (muzica este însoțită cu anumite 
reguli de joc).

•	 Organizarea unor jocuri de noroc în seara de 
revelion (gajuri, cărți etc.), explicând oaspeților 
sensul și necesitatea acestor jocuri – încercarea 
norocului pentru noul an ce vine.

2 1 ianuarie Sf. Vasile •	 Dimineață de Anul Nou (Sf. Vasile) mergerea cu 
Semănatul

•	 Copiii merg cu Sorcova

3 20 decembrie 
(2 ianuarie)

Sf. Ignat •	 Tăierea porcului înainte de Crăciun
•	 Prepararea bucatelor tradiționale sărbătorilor de 

iarnă

4 25 decembrie 
(7 ianuarie)

Crăciun •	 Întocmirea calendarelor meteorologice din coji 
de nucă sau foi de ceapă. Pe parcursul acestei 
activități, pot fi făcute comentarii și explicații 
sensului acestor previziuni.

•	 Seara de Ajun, copii, tineretul și maturii trec prin 
sat cu Colinde

•	 Participarea la masa de Ajun

5 19 ianuarie,
20 ianuarie 

Bobotează,
Ioan Botezatorul

•	 Asistarea la slujba divină în Biserica satului și la 
procedura de sfințire a apei

•	 Participarea la masa de sărbătoare împreună cu 
gazdele

•	 Este posibilă întocmirea, ca și de Anul Nou, a 
calendarelor meteorologice din coaje de nucă 
sau foi de ceapă

•	 Arderea rugurilor și dansarea jocului ritual 
“ardească” de grupul etnofolcloric al satului cu 
implicarea turiștilor

6 Cu o săptămână 
înainte de 
lăsatul Secului 
de Paște

Săptămână albă sau 
Săptămâna Nebunilor 
(este mai cunoscută sub 
denumirea Maslenița, 
preluată de la ruși)

•	 Ar fi bine ca în meniul propus turiștilor să 
predomine bucate din lactate, mai puțină 
carne. Putem explica turiștilor că aceasta este o 
modalitate de a pregăti organismul nostru pentru 
Postul cel Mare.

7 24 februarie Dragobete ori Ziua 
Îndragostiților 

Poate fi povestită legenda lui Dragobete, fiului 
Babei Dochia, care simboliza principiul pozitiv, era 
Zeul dragostei în tradiția autohtonă; doamnelor și 
domnișoarelor li se oferă buchete din primele flori de 
primăvară.
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Nr. Data Denumirea sărbătorii Acțiuni practice
8 1 martie Mărțișorul •	 Oferirea oaspeților simbolului sărbătorii cu 

povestirea legendei Mărțișorului.
•	 Participarea turiștilor la confecționarea 

mărțișorilor într-un atelier de artizanat
•	 Participarea la un concert etnofolcloric consacrat 

primăverii în cadrul festivalului „Mărțișor”
9 Primele zile 

lunei martie
Zilele Babei Dochia •	 Poate fi prezentat turiștilor un minispectacol 

jucat de grupul etnofolcloric al satului în care va 
fi prezentată una sau mai multe din legendele 
Babei Dochia.

10 9 (21) martie 40 de Sfinți •	 Prepararea bucatelor rituale (coacerea pâinii 
rituale în formă de om, albine, pasăre, colac).

•	 Asistarea la slujba divină și purificarea prin 
stropirea cu apă sfințită.

•	 Participarea la masă de sărbătoare, la care gazda 
poate povesti despre tradiția de a servi 40 de 
pahare de vin în cinstea sfinților.

11 7 aprilie Buna Vestire •	 Asistarea la slujba divină în Biserica satului
•	 În timpul plimbării până la Biserica sau înapoi, 

turiștilor le pot fi povestite unele practice 
caracteristice pentru această zi în practica 
populară cum ar fi: purificarea spațiului prin 
afumarea cu tămâie a caselor, curților, oamenilor 
și vitelor; invocarea fertilității în noul an prin 
amenințarea cu securea a pomilor fructiferi că 
vor fi tăiați dacă nu vor rodi; strângerea apei 
provenită din neaua topită pentru a fi folosită în 
practicile de medicină și cosmetică populară.

•	 Servirea turiștilor cu preparate din pește.

12 Sâmbătă înainte 
de Duminica 
Floriilor

Sfântul Lazar •	 Masă de sărbătoare

13 Cu o săptămână 
înainte de Paște

Duminica Floriilor •	 Asistarea la slujba divină în Biserica satului și 
sfinținea crenguțelor de salcie

•	 Servirea mesei de sărbătoare
14 Data instabilă Duminica de Paște •	 Participarea în joia dinaintea Paștelui la coacerea 

cozonacilor (păștii).
•	 Sâmbătă, înainte de Paște, participarea turiștilor 

la încondeierea ouălor în roșu sau în diferite 
culori. Este de dorit să explicăm semnificația 
acestui proces și de ce anume oul ocupă locul 
central în scenariul acestei sărbători. Meșterițele 
pot arăta mai multe tehnici de încondeiere. Pot fi 
propuse turiștilor ateliere practice cu câteva zile 
înainte de Paște. 

•	 Asistarea la slujba divină în Biserică și la sfințirea 
cozonacilor, ouălor și bucatelor preparate pentru 
masa de Paște.

•	 Spălarea rituală cu ouă roșii și bani în dimineața 
zilei de Paște și participarea la diferite jocuri 
caracteristice pentru această zi (jocuri de noroc 
care sunt admise după un post atât de strict, 
concurs între doritorii de a prinde primul oul roșu 
cu gura, fără mâini etc.).

•	 Participarea la masă de sărbătoare împreună cu 
gazdele.
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Nr. Data Denumirea sărbătorii Acțiuni practice
15 Cu o săptămână 

după Paște 
Paștele blăjinilor •	 Masă în cinstea apropiaților decedați. Se fac 

cadouri.
16 40 de zile după 

Paște
Înălțarea Domnului •	 Asistarea la slujba divină în Biserica

•	 La masa de sărbătoare este obligatorie prezența 
cozonacilor, ouălor vopsite, chiflelor în formă de 
“hulubași”

17 50 de zile după 
Paște 

Duminica Mare •	 Participarea în procesul de împodobire a caselor 
cu ierburi mirositoare (pelinul, leușteanul, 
odoleanul etc.) și gardurilor cu crengi de arțar, tei 
etc. Aici gazda poate explica semnificația acestui 
obicei – se crede că aceste ramuri au puteri 
nebănuite împotriva forțelor malefice. 

•	 Asistarea la slujbă divină în Biserica.

18 24 aprilie (6 
mai)

Sfântul Gheorghe •	 Participarea la sacrificarea mielului și și 
prepararea mielului fript; aici poate fi organizat 
concurs între oaspeții-bărbați care trebuie să 
obțină “foc viu” după tehnici extrem de arhaice 
–frecarea unor lemne uscate.

•	 Participarea turiștilor la prima scoatere a oilor în 
turme

•	  Asistarea la prima mulgere rituală a oilor.
•	 Femeile pot merge cu gospodina la semănatul 

ritual al busuiocului care, după credința populară, 
are să crească mai frumos și va avea un miros mai 
plăcut decât busuiocul semănat în alte zile.

•	 Servirea mielului fript și produselor lactate la aer 
liber, în afara agropensiunii sau în curtea acesteia

19 12 iulie Sf. Petru și Pavel •	 Participarea turiștilor la o masă de sărbătoare 
pregătită după postul lui Sf. Petru

20 Nu are data 
exactă

Caloianul și Paparuda •	 Acest obicei să efectua în timpul verii, în cea 
mai secetoasă perioadă și era numit “chemarea 
ploii”. De obicei, fetele făceau o păpușă din 
lut, pe care o numeau Caloian și o îngropau în 
pământ spunând versuri speciale pentru această 
ocazie. Exact peste o săptămână, dimineața, una 
din fete, numindu-se Paparudă, se împodobea 
cu verdeață și tot grupul de fete mergeau pe la 
vecini dansând și cântând. Pentru a simboliza 
ploaia dorită, Paparuda era stropită cu apă de 
către stăpânii caselor vizitate. 

•	 Turiștii pot participa la confecționarea păpușii din 
lut.

•	 Participarea sau numai vizionarea 
minispectacolului consacrat acestor obiceiuri.

21 2 august, 4 
august

Sf. Ilie, Foca •	 Masă de sărbătoare, primă dată se servește 
porumbul fiert

22 14 august Sfințirea mierei •	 Vizita turiștilor la o prisacă din vecinătate, 
degustarea diferitor tipuri de miere și bucatelor 
preparate din aceasta

•	 Asistarea la slujbă în Biserica satului și participarea 
la sfințirea mierei

•	 Se spune că după această zi toate florile își 
pierd mirosul și calitățile medicinale, de aceea, 
conform tradiției locale, este bine de pus buchete 
de flori în toate spațiile de cazare 
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Nr. Data Denumirea sărbătorii Acțiuni practice
23 19 august Schimbarea la față a 

Domnului, sfințirea merelor, 
strugurilor

•	 Participarea turiștilor la culegerea merelor și 
strugurilor

•	 Asistarea la slujbă în Biserica satului și participarea 
la sfințirea merelor și poamei

24 28 august Adormirea Maicii Domnului •	 Vizita la mănăstirea Călărășeuca sau Căpriana cu 
hramul „Adormirea Maicii Domnului”

•	 Asistarea la slujbă divină în Biserica acestei 
mănăstiri

•	 Participarea la masa de sărbătoare după Postul 
Sf. Maria

25 29 august Sfințirea nucilor •	 Participarea turiștilor la culegerea nucilor 
•	 Asistarea la slujbă în Biserica satului și participarea 

la sfințirea nucilor
•	 Servirea mesei la care sunt propuse bucate din 

fructe, legume și nuci
26 21 septembrie Nașterea Maicii Domnului •	 Vizita la mănăstirea Curchi sau Butuceni cu 

hramul „Nașterea Maicii Domnului”
•	 Asistarea la slujbă divină în Biserica acestei 

mănăstiri
•	 Masă de sărbătoare
•	 În zilele următoare, e posibil de organizat 

participarea turiștilor la procesul de culegere a 
strugurilor și pregătirii vinului.

27 27 septembrie Înălțarea Sfintei Cruci •	 Vizita la Biserica Sf. Constantin și Elena, or. 
Chișinău

•	 Masa de sărbătoare de sec
28 14 octombrie •	 Masa de sărbătoare

•	 Excursia la hramul Chișinăului
29 8 noiembrie Sf. Dumitru •	 Vizita cu turiștii la una din stânele satului 

pentru a urmări procesul de separare a oilor și 
reîntoarcerea lor în ocoalele gospodarilor 

30 30 noiembrie 
(13 decembrie)

Sf. Andrei •	 Organizarea diferitor practici magice pentru 
doritori din rândul turiștilor

•	 Asistarea la masa de sărbătoare cu bucate de sec.
31 19 decembrie Sf. Nicolae •	 Pregătirea unor surprize pentru oaspeții 

agropensiunii.
•	 Anunțarea și petrecerea unui concurs pentru cea 

mai reușită și placută surpriză.
•	 Masa de sărbătoare
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Anexa 13

Fișa tehnologică pentru comportamentul gazdei la sosirea clientului

Oferiți un salut sincer și 
călduros

Imediat la sosirea ospetelui întrerupeți orice activitate, stabiliți 
contact vizual și adresații un salut sincer, ex.: Buna ziua, bine ați 
venit la noi, la pensiunea X (numele pensiunii)

Întâmpinarea oaspeților În limita posibilităților, oaspeții ar trebui întâmpinați și salutați în 
limba lor maternă, cu menționarea numelui acestora. Dacă nu îl 
cunoașteți – întrebați prietenos ce dorință are.

Aflați dacă oaspetele are 
rezervare

Ați făcut deja o rezervare la noi? Foarte bine când există o con-
firmare în scris al rezervării sau un număr de confirmare. Folosiți 
numele oaspetelui de câte ori este posibil.

În caz dacă oaspetele nu are 
rezervare

Adresați oaspetelui câteva întrebări ajutătoare (ce tip de came-
ră doriți?, pentru câte persoane, doriți camera cu vedere la?, 
fumători/nefumători, cu mic dejun/fără...). Oferiți-vă să-i arătați 
oaspetelui camera, scoateți în evidența avantajele acesteea, doar 
după aceea spuneți prețul – vindeți camera și nu tariful acesteea!

Cerințele speciale ale oaspe-
telui

Reconfirmați la primirea oaspetelui cerințele speciale trecute în 
rezervare (etaj superior/inferior, camere pentru fumători/nefumă-
tori, camere alăturate...)

Clarificați tot ce ține de plată Este recomandat să fie efectuată achitarea la sosire, mai ales 
ân cazul clienților fără rezervare. Discutați această temă cu tact 
(Doriți nota pe numele Dvs sau pe o firmă?, Veți dori să achitați în 
numerar sau carte de credit?) 

Oferiți cheia clientului Comunicați numărul camerei și oferiți cheia în așa fel ca să nu 
audă și alte persoane (din motiv de securitate)

Întotdeauna menționați o 
înlesnire

Aceasta poate fi: acordarea la acelaşi preț unei camere mai superi-
oare, unei băi mai dotate în camera oferită etc.

Oferiți informațiile necesare la 
sosirea oaspetelui

Informațiile pot fi de felul următor: unde este restaurantul, orele 
de servire al micului dejun, unde poate parca maşina, etc.

Cuvinte de încheiere a înre-
gistrării

Urați întotdeauna Ședere plăcută! și mulțumiți oaspetelui
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Anexa 14

Fișa tehnologică pentru comportamentul gazdei la plecarea clientului

Salutați oaspetele Imediat la apropierea ospetelui întrerupeți orice altă 
activitate, stabiliți și mețineți contact vizual, salutați-l 
prietenos

Obțineți feed-back (reacția 
inversă)

Cum a fost şederea la noi?. Ascultați cu atenție 
răspunsul și luați măsuri dacă vi se semnelează ceva ce 
n-a fost în ordine.

Verificați contul clientului Chiar dacă a fost achitat sejurul la sosirea clientului, 
verificați dacă are ceva de plătit în plus. Prezentați 
o listă clară a serviciilor de achitat și recapitulați-le 
împreună cu clientul, ca acesta să nu aibă dubii despre 
corectitudinea Dvs. 

Verificați metoda de plată Numerar, carta de credit, se plătește de către agenție 
etc.

Reconfirmați ora de eliberare 
a camerei

Eliberați camera acum sau doriți să rămâneți până mai 
târziu?

Preluiați cheia camerei Cereți la plecarea clientului cheia și nu o lăsați la 
îndemâna oricui (din motive de securitate)

Mulțumiți clientului Pentru faptul că a stat la pensiunea Dvs și invitați-l să 
revină cu orice ocazie
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