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Agenţia Turismului a Republicii Moldova
mun. Chişinău, şos. Hînceşti, 53, of. 310

Cu referire la proiectul Hotărârii Guvernului cu privire la Sistemul Informaţional
Automatizat „Registrul turismului”, comunicăm următoarele observaţii:
1.

Proiectul de act normativ, la capitolul limbaj, ortografie şi punctuaţie, urmează a fi
coraportat prevederilor legale ale art. 19 din Legea nr. 780-XV din 27.12.2001, prin
excluderea virgulei ce delimitează articolul 9 de alineatul 3.

2.

Astfel cum rezidă din pct. 1 al Capitolului 1 – Dispoziţii generale „Sistemul informaţional
automatizat „Registrul Turismului” reprezintă totalitatea mijloacelor software, hardware,
informaţionale, organizaţionale, organizaţionale, a sistemelor de transmitere a datelor, a
tehnologiilor de utilizare ale acestora, a normelor de drept, precum şi a infrastructurii pentru
susţinerea informaţională destinată evidenţei patrimoniului turistic al Republicii Moldova”.

3.

Respectiv, şi în tot cursul documentului guvernează noţiunea de patrimoniu turistic, sub
aspectul Destinaţiei SIA RT (pct. 4 al capitolului expus supra) „SIA RT este destinat
asigurării formării resursei informaţionale şi prezentării informaţiei cu privire la
patrimoniul turistic al Republicii Moldova”, şi Scopului SIA RT (pct. 5 al aceluiași capitol)
„SIA RT are ca scop realizarea inventarierii și asigurarea ținerii evidenței tuturor
obiectivelor patrimoniului turistic al Republicii Moldova, precum și punerea la dispoziția
publicului a informației privind patrimoniul turistic al țării și actualizarea permanentă a
acesteia”, concluzionându-se că „realizarea proiectului dat presupune și inițierea, în
continuare, a unei inventarieri ale obiectivelor patrimoniului turistic al Republicii Moldova,
care contribuie atât la dezvoltarea economică, cât și la valorificarea valorilor culturalnaționale ale țării, implicând actorii atât la nivel regional prin intermediul autorităților
publice locale, cât și la nivel central – în special prin Agenția Turismului a Republicii

Moldova și partenerilor săi în implementarea Registrului” (pct. 2 din Capitolul 9 – Încheiere,
al proiectului pus în discuţie).
4.

Totuşi, în sensul Legii nr. 352-XVI din 24.11.2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea
activităţii turistice în Republica Moldova, se defineşte noţiunea de patrimoniu turistic ca
„ansamblu de elemente ce stau la baza desfăşurării activităţii turistice pe un anumit teritoriu,
incluzând resursele turistice naturale şi antropice, baza tehnico-materială, infrastructura
generală, infrastructura turistică şi bunurile destinate consumului turistic”, iar registrul
turismului constituie „registru care conţine informaţii din domeniul turismului şi despre
patrimoniul turistic al ţării”.

5.

În aceeaşi ordine de idei, şi temeinicia elaborării Notei Informative la proiectul Hotărârii
Guvernului cu privire la Sistemul Informaţional Automatizat „Registrul turismului” se
argumentează cu prevederile art. 9 al Legii nr. 352/2006, făcându-se referire exclusiv la
patrimoniu turistic, care „constituie factorul principal care stă la baza ofertei turistice şi este
format din bunuri proprietate publică şi bunuri proprietate privată, valorificate şi protejate în
condiţiile legii”.

6.

În contextul celor menţionate, vădit se promovează ideea că intenţia legislativă vizează doar
acest segment – patrimoniu turistic. Astfel că, este extinsă noţiunea şi lucrurile care pot fi
prevăzute de acest Registru al turismului, depăşindu-se cadrul legal regulatoriu (Legea nr.
352/2006), prin abordări de evidenţă automatizată a subiectelor activităţii turistice, a
documentelor, de date statistice etc.. Or, prin trimiterea la patrimoniu turistic, în opinia
noastră, se deformează însuşi sensul noţiunii, lucru care nu este tocmai legal.

7.

În ceea ce ţine de „evidenţa agenţiilor de turism şi turoperatorilor” (Capitolul 3 pct. 4 lit. a)
din proiectul Hotărârii de Guvern), informăm asupra următoarelor aspecte.
Potrivit art. 8 alin. (1) lit. a) pct. 29 al Legii nr. 451-XV din 30.07.2001 privind
reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător, se supune licenţierii de către
Cameră, genul „activitatea de turism”.
De asemenea, facem referire şi la articolul 22 alin. (4) al Legii nr. 451/2001, care instituie
obligativitatea Camerei de a deţine un Registru de licenţiere, separat pentru fiecare gen de
activitate, care de altfel, este disponibil on-line (www.licentiere.gov.md) şi actualizat la zi.
Tangent, alineatului 6 al articolului expus supra din Lege, în respectivul registru de
licenţiere se indică:
a) datele despre titularul de licenţă;
b) genul de activitate licenţiat;
c) data şi numărul deciziei privind eliberarea/prelungirea licenţei;

d) seria, numărul şi data eliberării licenţei;
e) termenul de valabilitate a licenţei;
f) informaţia privind reperfectarea licenţei, eliberarea copiilor şi duplicatelor de pe aceasta;
g) temeiurile, data şi numărul prescripţiei privind înlăturarea încălcărilor ce ţin de condiţiile
de licenţiere;
h) temeiurile, data şi numărul deciziei privind suspendarea şi reluarea valabilităţii licenţei;
i) temeiurile, data şi numărul deciziei privind retragerea licenţei;
j) temeiurile, data şi numărul deciziei privind declararea licenţei ca fiind nevalabilă.
Astfel, posibil ar fi pertinent, deschiderea unei legături (link) cu pagina oficială a Camerei de
Licenţiere, prin alocarea unui spaţiu în acest sens. Pe cale de consecinţă, considerăm că este
o dublare neraţională şi va fi necesar de ajustat identic şi prevederile pct. 4 lit. a) din
proiectul de act normativ.
8.

În ordinea de idei prevăzută mai sus, ne manifestăm rezervat şi cu privire la prevederea pct.
17 subpunctul 8 din Capitolul 4, vis-a-vis de statutul Camerei de Licenţiere, de furnizor de
date informaţionale privind turoperatorii şi agenţiile de turism, care dispun de licenţă.
În concluzie, întru corelarea noilor reglementări cu cele din actele legislative preexistente şi

menţinerea continuă a unor situaţii juridice născute sub imperiul reglementărilor preexistente,
precum şi pentru a nu se admite dublări inutile şi denaturări de noţiuni cadrate în acte legislative,
Camera de Licenţiere insistă asupra ajustării prezentului proiect, normelor legale statuate prin
Legea nr. 451/2011 privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de întreprinzător şi Legea nr.
352-XVI din 24.11.2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica
Moldova.
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