ADTM Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova
Organizarea odihnei şi agrementului în Republica Moldova
În prezent pe teritoriul Republicii Moldova este instituit un sistem de zone de recreere aferente
bazinelor acvatice de importanţă naţională. Plajele reprezintă forma cea mai des utilizată a zonelor
de recreere aferente bazinelor acvatice. 11,8% din călătorii interni apelează la o agenţie pentru
organizarea odihnei pe teritoriul naţional. ¾ din fondul de cazare în Moldova este specializat pentru
odihna cetăţenilor ţării şi a oaspeţilor ei. 57% din locuri de cazare sunt concentrate în taberele
estivale pentru copii şi 18% în baze de odihnă. Numărul în creştere de consumatori în tabere,
introducerea în circuitul turistic a noilor capacităţi, crează oportunităţi pentru relansarea mai multor
destinaţii turistice.
Oferta destinaţiilor de odihnă
Oferta turistică a zonelor de agrement au un caracter local şi o motivaţie de agrement activ, uneori cu
elemente de activităţi sportive. Agrementul în asemenea zone este procurat de turişti direct de la
prestatori (deţinători de spaţii de agrement, unităţi de transport, agenţi de închiriere a
echipamentului turistic etc.) sau sunt petrecute pe cont propriu, fără intermediul agenţiilor de
turism. În Republica Moldova locuri amenajate pentru asemenea tip de agrement sunt:
 Taberele estivale pentru copii
 Satele de vacanţă, fostele baze de odihnă
 spaţiile verzi din oraşe, zona suburbană şi zone turistice (Chişinău, Bălţi, Vadul lui Vodă, Vatra,
centrele raionale),
 întinderi de ape în oraşe şi zone de odihnă (Chişinău, Soroca, Dubăsari, Holercani, Vadul lui Vodă,
Vatra, Bender, Tiraspol), dotate sumar cu echipamente pentru plimbări navale şi pe ambarcaţiuni
uşoare, serviciu salvamar, program de deservire a turiştilor.
Sistemul naţional de zone de agrement şi odihnă doar declarat
Zonele de agrement sunt create tradiţional în spaţii înverzite în locuri cu întinderi de apă. Începând
cu anii 1960 asemeni zone de agrement erau constituite în majoritatea localităţilor de pe malul
Nistrului şi afluienţilor săi, precum şi pe lângă lacurile artificiale.
Potrivit HG nr.737 din 11.06.2002 în prezent pe teritoriul Republicii Moldova este instituit un sistem
de zone de recreere aferente bazinelor acvatice de importanţă naţională:
1. Zona de odihnă Vadul lui Vodă, mun.Chişinău.
2. Zona de odihnă Costeşti, or. Costeşti.
3. Zona de odihnă Holercani, rn. Criuleni.
4. Zona de odihnă Vatra, mun. Chişinău.
5. Zona de odihnă Soroca.
6. Zona de odihnă Dubăsari.
7. Zona de odihnă Tiraspol.
8. Zona de odihnă Bender.
Astfel zonele de recreere aferente bazinelor acvatice sunt terenuri folosite pentru odihna populaţiei,
sunt amplasate în preajma întinderilor de apă cu cele mai avantajoase elemente naturale – păduri,
relief favorabil, lipsa posibilităţilor alunecărilor de teren şi a torentelor mari de apă, viteza cursului
apei să nu depăşească 0,5 m/sec, malul şi fundul bazinului să dispună de relief inofensiv, prezenţa
căilor de acces. Plajele reprezintă forma cea mai des utilizată a zonelor de recreere aferente
bazinelor acvatice.
Regulamentul prevede ca plajele să se conformeze următoarelor cerinţe:
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să fie clar delimitată în 5 zone: de odihnă (40 – 60%), de deservire, sportivă (10%), verde (2040%), sector pentru copii.
 Să respecte standardele naţionale în vigoare.
 Să fie prezente un minim de dotări
Situaţia actuală în acest domeniu este caracterizată de un aflux mare de persoane la odihnă în
perioada estivală, dar şi de o gestionare insuficient de profitabilă a acestor terenuri şi lipsa unei
structuri de administrare locală. Acet fapt generează diminuarea atracţiei pentru investitori în
aceste zone şi drept rezultat preţuri înalte la servicii turistice cu un nivel calitativ jos. Autoritatea
naţională de turism are în obligaţii, potrivit HG nr.737, monitorizarea acestor zone.
Aspectele legate de agrementul cetăţenilor pe teritoriul naţional mult timp au fost ignorate de
autorităţile centrale, în mod special datorită caracterului local, ambiguităţile legate de raportarea
persoanelor fizice şi juridice care gestionează unităţi ce oferă agrement şi odihnă, fragmentarea
sistemului naţional de colectare a datelor statistice.
Unitaţile de cazare modestă acordă cea mai mare parte din ospitalitate în Moldova
¾ din fondul de cazare în Moldova este
Repartizare fond cazare in RM, 2010
specializat pentru odihna cetăţenilor
ţării şi aoaspeţilor ei. Amplasamentul
acestora în zone pitoreşti retrase, cu un
Sate
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minim de infrastructură şi personal,
cazare
18%
25%
crează suficientă motivaţie pentru
cazarea a peste 1/3 din clienţii
Tabere
unităţilor de cazare, din care marea
copii
majoritate sunt copii. Astfel, 57% din
57%
locuri de cazare sunt concentrate în
taberele estivale pentru copii şi 18% în
fostele baze de odihnă, redenumite din
2003 în sate de vacanţă.
În prezent în Moldova sunt monitorizate 72 din fostele baze de odihnă (doar în Vadul lui Vodă sunt
cca.100 unităţi) şi doar 77 tabere pentru copii (în timp ce Direcţiile raionale învăţămînt raportează
un număr de cca.250 unităţi de agrement al copiilor funcţionale), care concentrează peste 75% din
locurile de cazare. Calitatea sumară a serviciilor, gradul redus de clasificare a unităţilor de cazare,
eclipsează Moldova ca destinaţie regională de odihnă, chiar daca capacităţile acesteia îi permitea în
1989 să deservească cca. 2 mln. vizitatori străini cu motivaţia odihnă.
Performanţele sectorului de cazare pentru odihnă şi agrement
2003
2010
Sate de vacanta
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Totuşi, numărul în creştere de consumatori în tabere, introducerea în circuitul turistic a noilor
capacităţi, crează oportunităţi pentru relansarea mai multor destinaţii turistice abandonate.
Evolutia fondului de cazare in Moldova
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