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Acronime şi abrevieri
APL – Administraţia publică locală
AE – Agenţi economici
BL – Bugetul local
BM – Bugetul municipal Chişinău
BS – Bugetul de stat
CEVVC – Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din Chişinău
CL – Consiliul local
GL – Grupul de lucru
OS – obiectiv strategic
PS – Planul Strategic de Dezvoltare Socio-Economică a Comunei Stăuceni pentru anii 2017 2022

Proiectul SUNRISE („Sustainable Use of Natural Resources – Integrated Services Establishment”/
„Utilizarea durabilă a Resurselor Naturale – Crearea Serviciilor Integrate”), cu genericul „Frontiere
comune. Soluţii comune”, face parte din Programul operaţional mixt pentru bazinul Mării Negre
2014–2020, cofinanţat de către Uniunea Europeană.
Obiectivele specifice ale Proiectului constituie: sporirea în comun a capacităţilor şi alternativelor de
dezvoltare a afacerilor şi antreprenoriatului, precum şi creşterea diversităţii şi atractivităţii
produselor turistice şi a evenimentelor culturale din regiunile ţintă din bazinul Mării Negre
(România, Bulgaria, Georgia și Moldova).
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Introducere

3

Planificarea strategică a acţiunilor în contextul noilor oportunități de dezvoltarea a
turismului în comuna Stăuceni este elaborată în baza Planului Strategic de Dezvoltare
socio-economică a comunei Stăuceni pentru anii 2017 – 2022, aprobat prin Decizia
Consulului comunal Stăuceni nr. 2/1 din 22 februarie 2017.
În acest scop a fost evaluată starea actuală de prezenţă şi perspective de dezvoltare a
afacerilor şi antreprenoriatului aferent domeniul turismului în com. Stăuceni, mun.
Chişinău. Conform metodologiei aplicate, planificarea strategică se va realiza prin:
A. Analiza contextului și a necesităților (contextualizarea variabilelor operaționale și
ale indicatorilor, evaluarea cooperării în domeniul turismului, analiza SWOT,
identificarea strategiei)
B. Identificarea obiectivelor (analiza aspectelor problematice, identificarea soluţiilor,
determinarea ariilor de intervenţie, definirea obiectivelor)
C.

Stabilirea priorităților (formularea acţiunilor prioritare, evaluarea resurselor
necesare)

D. Planificarea (pregătirea,
monitorizare și evaluare).

elaborarea

planului,

prevederea

acţiunilor

de

În cadrul analizei SWOT sunt descrise elementele interne (Punctele tari) și externe
(Oportunitățile) utile pentru atingerea obiectivelor și care urmează a fi iniţiate/menținute/
dezvoltate/exploatate pentru a mări ponderea afacerilor în domeniul turismului pe
teritoriul localităţii. De asemenea, SWOT prezintă elementele interne (Punctele slabe) și
externe (Amenințările) considerate dăunătoare pentru atingerea obiectivelor și care
trebuie neutralizate prin intermediul anumitor intervenții de soluționare/ depășire/
evitare/ minimizare a efectelor. La acest moment al procesului, a fost aleasă, drept mijloc
principal de acțiune și cadru general în care sunt luate deciziile, strategia de crearea a
condiţiilor şi oportunităţilor în domeniul turismului. Ea se bazează pe întărirea
indicatorilor pozitivi, atât interni, cât și externi presupunând că prin aceasta indicatorii
negativi vor fi îndepărtați, ocoliți sau absorbiți de cei pozitivi. În procesul de planificare
strategică a fost organizată o şedinţă de lucru cu părţile interesate în cadrul căreia s-au
discutat problemele identificate prin prisma cauză-efect-soluție. Acest exercițiu s-a finalizat
cu formularea propunerilor pentru acţiuni de intervenție în plan local, în scopul sporirii
atracţiei turistice, cu alocare de mijloace financiare atât din bugetul local, cât şi prin
contribuţia agenţilor economici şi atragerea fondurilor externe.
Pentru a implementa cu succes planul strategic, obiectivele și acțiunile au fost formulate
într-un mod clar, fără interpretări, urmărindu-se să fie măsurabile și realizabile în decursul
perioadelor vizate. Chiar dacă au fost prevăzute acţiuni ce vizează în mod prioritar
intervenţia pe plan local, acestea se înscriu în obiectivele strategice formulate în cadrul
proiectului SUNRISE şi vor avea impact asupra dezvoltării sectorului turistic la nivel
naţional.
Totodată au fost stabiliţi indicatori de progres ce vor fi aplicaţi pentru evaluarea planului și
a eforturilor de implementare a acestuia.
Pentru a respecta reglementările legale privind transparenţa în procesul decizional, Planul
strategic urmează a fi supus consultărilor publice şi aprobat de către Consiliul local. În
același timp, proiectul înaintat poate servi drept bază pentru elaborarea strategiei în cadrul
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Proiectului SUNRISE, dat fiind antrenarea experţilor în domeniu în procesul de elaborare şi
discutarea aspectelor cu reprezentanții grupurilor ţintă.

Capitolul 1. Descrierea situației actuale
1.1.

Indicatori ai dezvoltării turismului la scară internațională (circulație turistică,
procentaj în PIB, număr de locuri de muncă)

În ultimii 16 ani, Guvernul a elaborat 3 documente strategice pentru dezvoltarea durabilă a
turismului, precum și 3 ediții ale Legii turismului, dar și o serie de acte normative pentru
implementarea lor. Aceste documente închise au fost întotdeauna elaborate și formulate în
absența dezbaterii alternativelor reale, care acoperă întreaga industrie și nu doar
fragmente din aceasta. Datorită inconsistenței acțiunilor, interpretării ample a planurilor și
a lipsei de resurse adecvate pentru finanțare, aceste documente au fost implementate
sporadic, ineficient și conjectural. În același timp, eforturile de revitalizare a sectorului
trebuie să vizeze consolidarea turismului eficient în valorificarea atracțiilor naționale,
creșterea fluxurilor de vizitatori și promovarea imaginii pozitive a țării.
Astfel, pentru a face schimbările sectoriale necesare, este esențial ca factorii de decizie să
acționeze cu relevanță și să intervină la nivelul corespunzător de reformă. Pentru a asigura
dezvoltarea durabilă a industriei turismului în Republica Moldova, Organizația Mondială a
Turismului recomandă autorității centrale pentru turism să ofere un cadru optim pentru
dezvoltarea diferitelor subsectoare ale industriei, să aplice un sistem de monitorizare
optim și să încurajeze competitivitatea țării ca destinație turistică.
Turismul moldovenesc are mai multe avantaje atât în ceea ce priveşte concurența
națională, cât și în cea regională, demonstrează o analiză detaliată a informațiilor despre
sector, dezvoltată de experți ai Asociației pentru Dezvoltarea Turismului din Moldova
(ADTM), incluzând:
a) la nivel regional
• Moldova este furnizor de turism, dar și o destinație regională vizitată
• Există o conexiune regională relativ suficientă a Moldovei ca destinație turistică
• Există o evoluție pozitivă a ofertei turistice în țările din regiune
• Moldova este promovată ca destinație turistică și are o colaborare internațională
deschisă
b) intern, național
• Moldova are atracții turistice importante
• Piața turistică este dinamică
• Cadrul instituțional este favorabil dezvoltării turismului
• Există noi oportunități de dezvoltare în destinațiile turistice.
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1.2.

Turismul ca ramură a economiei naționale (scurtă analiză a contribuției
turismului la economia de stat a fiecărui partener în proiect)

Legea nr. 352 din 24 noiembrie 2006 privind organizarea și dezvoltarea turismului în
Republica Moldova definește turismul ca unul dintre domeniile prioritare ale economiei
naționale. Fiind un sector de servicii, turismul contribuie la dezvoltarea economiei prin
acumularea de capital în aproximativ 12 tipuri de activități specifice sectorului, atrăgând în
activitatea sa aproximativ 20 de filiale legate de circa 140 de servicii legate de sectorul
turistic: alimentație publică, transport, producția și vânzarea de bunuri, echipamente,
suveniruri, activităţi culturale, sportive, activități de agrement, servicii medicale etc.
Sursa: UNWTO International Recommendations for Tourism Statistics IRTS 2008.

Turismul reprezintă o forţă importantă a dezvoltării economiei, dovada constituind datele
statistice.
În anul 2018 Republica Moldova a înregistrat o creștere economică de 4,1%, valoarea PIBului în prețuri curente atingând 11,4 miliarde USD. Evoluția dată a avut loc în condițiile
unui curs mediu anual MDL/USD de 16,8 Lei și a unei inflații anuale de 3 la sută.
Reieșind din definiția UNWTO privind turiștii străini, Republica Moldova a fost vizitată în
anul 2018 de un număr de 160 mii turiști străini, care este de peste 8 ori mai mare decât
numărul de turiști care au venit în țară prin intermediul agențiilor de turism, dar în același
timp de 10 ori mai puțin raportat la estimarea numărului de potențiali turiști străini în
baza numărului de traversări ale frontierei.
Analizând comparativ cota industriei de turism în economie între Republica Moldova și
UE după metodologia Eurostat de clasificare a activităților aferente industriei turismului1,
poate fi remarcat faptul că atât după cota în total vânzări pe economie (3,3 față de 3,9%),
dar mai ales după ponderea angajărilor (4,3 față de 9,5%), contribuția acestui sector în
economia națională este mai redusă raportat la medie pe UE. Aceste cifre se explică prin
prisma a doi factori: pe de o parte sectorul este mai subdezvoltat și există spațiu de
creștere, iar pe de altă parte componenta sectorului informal este mult mai ridicată.
În ceea ce privește estimările privind ponderea în PIB, datele aferente anului 2018 arată că
sectorul HoReCa deține o pondere de 1,22%, iar cota industriei turistice în acest sens
ajunge la 2,9%.
Un alt indicator macro relevant despre creșterea bazei potențialului turistic al țării se
referă la cheltuielile nerezidenților în Republica Moldova care în perioada 2014-2018 au
consemnat o creștere medie anuală de 11,1% de la 324 milioane USD în 2014 la un
cuantum de 500 milioane în anul 2018. Aceste cheltuieli reprezintă intrare de valută în țară
și respectiv export de servicii, iar datele din Balanța de Plăți Externe indică că în medie
fiecare al 3-lea dolar din exportul de servicii al Moldovei este reprezentat de cheltuielile
nerezidenților în țara noastră. Această pondere a crescut de la 28,7% în anul 2014 la 33,9
în anul 2018 și a reprezentat unul din factorii cei mai importanți în echilibrarea balanței de
plăți externe.
1

https://ec.europa.eu/eurostat/statisticsexplained/images/4/4c/Key_economic_indicators_for_the_tourism_industries%2C_EU-28%2C_2016.png
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1.3.

Cadrul normativ și instituțional al turismului (analiza documentului deja făcut „Politici naționale” - puncte slabe și perspective)

Sub aspect juridic, sectorul turismului în Republica Moldova este reglementat de legea de
bază, legi complementare şi documente de politici publice.
1. Legea nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi
desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova reglementează raporturile juridice
ce ţin de elaborarea şi promovarea politicii de stat în domeniul turismului, organizarea şi
coordonarea activităţii turistice şi a activităţii de întreprinzător în domeniul turismului,
formele de turism, crearea şi activitatea zonelor turistice naţionale, stabileşte cerinţele
privind calitatea serviciilor turistice şi asigurarea securităţii turiştilor, precum şi principiile
de colaborare internaţională în domeniul turismului. Legea necesită modificări şi
completări cu privire la: voucher turistic, ghizi de turism, birouri şi centre de informare
turistică, zone turistice naţionale, perfecţionarea cadrelor, includerea noţiunilor
recomandate de UNWTO.
2. Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a
activităţii de întreprinzător stabileşte genurile de activitate supuse reglementării prin
licenţiere, inclusiv activitatea de turism.
3. Hotărârea Guvernului nr. 1470 din 27 decembrie 2001 „Cu privire la
introducerea contractului turistic, voucherului turistic şi a fişei de evidenţă statistică a
circulaţiei turiştilor la frontiera Republicii Moldova”;
4. Hotărârea Guvernului nr. 643 din 27 mai 2003 „Cu privire la aprobarea
Normelor metodologice şi criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistică cu
funcţiuni de cazare şi de servire a mesei”;
5. Strategia de Dezvoltare a Turismului „Turism 2020”, aprobată prin Hotărârea
Guvernului nr. 338 din 19.05.20142
6. Studiul Cartea Albă pentru reforma cadrului normativ-regulatoriu al industriei
turismului din Republica Moldova3
7. Alte acte normative care conțin reguli generale aplicabile, inclusiv în domeniul
turismului:

2
3



Legea nr. 105 din 13.03.2003 privind protecția consumatorului



Legea nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității
antreprenoriale



Legea nr. 7 din 26.02.2016 privind
comercializarea produselor nealimentare



Legea nr. 160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității
de antreprenor

supravegherea

https://www.legis.md/cautare/getResults?doc_id=56010&lang=ro
https://mei.gov.md/sites/default/files/chemonics_cartea_alba_-_draft_02.pdf

pieței

privind
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1.4.



Legea nr. 220 din 19.10.2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor
juridice și a întreprinzătorilor individuali



Legea nr. 231 din 23.09.2010 privind comerțul intern



Legea nr. 98 din 04.05.2012 privind administrația publică centrală de
specialitate



Legea nr. 152 din 17.07.2014 Codul educației



Legea nr. 436 din 28.12.2006 privind administrația publică locală care include
atribuirea consiliului local cu privire la semnarea acordurilor de înfrățire cu
localități din alte țări - care facilitează stabilirea cooperării.



Hotărârea Guvernului nr. 455 din 21.06.2017 privind distribuirea mijloacelor
Fondului Național pentru Dezvoltarea Agriculturii și Mediului Rural.

Valorificarea potențialului turistic (principalele obiective turistice menționate de
respondenți în chestionare; tipuri de turism și tipuri de turism noi; produse turistice
existente și viitoare; evenimente turistice; circulație turistică; satisfacția
respondenților cu privire la serviciile turistice oferite -SWOT analiză)

Republica Moldova este o țară mică, cu o mare diversitate de obiecte de interes turistic,
situate la distanțe scurte de principalele orașe - centre de hotel. În Moldova există peste
15.000 de atracții turistice antropice și peste 300 de arii naturale importante. Au fost
atestate câteva mii de stațiuni preistorice, cca. 400 de așezări din diferite epoci istorice,
aproximativ 50 de cetăți vechi fortificate, aprox. 500 de așezări medievale timpurii,
numeroase cetăți medievale din țară, 6 cetăți de piatră medievală (în diferite etape de
conservare), peste 1000 de monumente de arhitectură protejată, aproximativ 50 de
mănăstiri ortodoxe.
Acest patrimoniu este relativ uniform amplasat pe teritoriul național, iar valoarea acestuia
motivează în suficientă măsură interesul din punct de vedere turistic. Din păcate, starea
moştenirea stării degradante o face neatractivă.
Pentru a asigura o înțelegere generală a formelor de turism prin care poate fi valorificat
potențialul turistic, au fost examinate opiniile vizitatorilor, companiilor turistice din
Moldova și din străinătate, jurnaliștilor străini și experților în domeniul turismului. Opiniile
au fost expuse în sondajele efectuate la ieșirea vizitatorilor străini din țară, precum și în
timpul a 3 vizite de studiu în Moldova ale jurnaliștilor și experților străini.
Principalele obiective turistice și avantajul competitiv:
a) reprezentanților companiilor de turism de top din Moldova (agenții de turism),
operatorilor de turism, structurilor de cazare și administratorilor obiectivelor
turistice) li s-a solicitat să evalueze calitatea atributelor turistice existente în țară.
Mai mult, reprezentanților sectorului privat au fost rugaţi să stabilească atribute
prioritare ale turismului local, care cred că ar trebui promovate și dezvoltate.
b) Printre elementele majore ale obiectivelor turistice, au fost menționate
evenimente și activități culturale, bucătărie, activități de aventură, natură, mediu
rural, patrimoniu cultural, monumente istorice, vin etc., aceste elemente fiind
importante pentru dezvoltarea formelor de turism în Republica Moldova.
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Totodată, se constată că mai puţin este valorificat turismul cultural, gastronomic, social,
sportiv, automobilistic, de week-end, urban, nostalgic şi ecologic.
Produsele-cheie sugerate pentru dezvoltare includ turismul vitivinicol, turismul rural şi
turismul cultural. Se consideră că, dacă acestea ar fi combinate cu activităţi „uşoare”, cum
sunt ateliere de artizanat, excursii pe jos (hiking) sau călătorii cu căruţa trasă de cai,
Moldova ar putea promova o ofertă foarte atractivă.
Printre cele mai mari deficienţe au fost menţionate:
1) Majoritatea formelor de turism sunt utilizate insuficient de către agenţii
economici.
2) Potenţialul formelor de turism este promovat şi valorificat insuficient de piaţa
turistică din Moldova.
În contextul potenţialului turistic al comunei Stăuceni, se identifică agrementul ca motivaţie
turistică distinctă.
Agrementul este element important în satisfacerea nevoilor turiştilor, indiferent de
motivaţia principală de vacanţă sau forma de turism practicată (odihnă, cură balneară,
excursie, etc.). Mai mult chiar, indiferent de vârsta sau profilul socioprofesional al turiştilor,
cererea pentru agrement în perioada vacanţei a devenit atât de mare, încât aceasta a
căpătat statut de motivaţie turistică propriu-zisă.
Agrementul constituie un argument decisiv în alegerea unei destinaţii turistice, deoarece
el este capabil să diferenţieze ofertele propuse de agenţii pieţelor turistice, să determine
amploarea circulaţiei turistice. Astfel, diversitatea şi originalitatea ofertei de agrement pot
constitui elemente hotărâtoare în atragerea fluxurilor turistice.
În acelaşi timp, agrementul, ca parte a pachetelor de servicii turistice, este valorificat
nesemnificativ, deficienţele constituind la momentul actual:
 activităţile nu au un caracter permanent;
 lipseşte un calendar anual al evenimentelor şi activităţilor de agrement;
 majoritatea activităţilor de agrement sunt desfăşurate în zonele urbane;
 se constată insuficienţa unităţilor de agrement;
 majoritatea ofertelor de servicii turistice nu prevăd individualizarea acestora.
Pentru dezvoltarea sectorului turistic la nivel local, Strategia conţine mai multe acţiuni
privind diversificarea agrementului. În perspectivă, se propune:
1) individualizarea ofertei turistice şi diversificarea produselor turistice;
2) stimularea circulaţiei turistice, care reprezintă o sursă de încasări importante
pentru zona rurală inclusă în circuitul turistic;
3) asigurarea competitivităţii zonelor rurale unde este dezvoltat agrementul;
4) motivarea turiştilor să viziteze zonele de agrement;
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5) asigurarea implicării efective a turistului în desfăşurarea programelor de
divertisment. Antrenarea acestuia într-o activitate poate să-l determine pe viitor
să aleagă anume această destinaţie pentru odihnă.
Rute turistice. Situaţia actuală.
1) Excursiile în Republica Moldova sunt produse turistice ieftine şi accesibile unui
număr mare de clienţi. Cele mai solicitate destinaţii sunt municipiul Chişinău, cramele,
mănăstirile, cetăţile, rezervaţiile naturale şi pensiunile rurale, care formează oferta
generală pentru turismul intern şi receptor.
2) La momentul de faţă, sunt promovate mai intens 20 rute turistice naţionale şi 7
rute ale vinului, ce cuprind întreg teritoriul ţării.4
Pentru comuna Stăuceni un obiectiv specific este includerea localităţii în traseul naţional
„Regatul vinului moldovenesc”, oferind o atracţie cu element istoric.
Analiza SWOT a domeniului turismului

INTERN

4

Puncte forte (S)

Puncte slabe (W)

1. Poziționarea
turismului
ca
ramură prioritară a economiei
Republicii Moldova
2. Disponibilitatea
resurselor
naturale și turistice antropogene
3. Existența cadrului legislativ și
normativ în domeniu
4. Implementarea proiectelor în
domeniul turismului cu finanțare
de la bugetul de stat
5. Disponibilitatea
alocării
mijloacelor pentru dezvoltarea
sectorului turismului din bugetul
localităţii
6. Implementarea strategiilor și
programelor privind dezvoltarea
turismului în diferite raioane
7. Disponibilitatea structurilor de
primire turistică cu cazare
modernă și funcții alimentare
8. Existența unor săli de conferințe
dotate cu echipamente moderne
9. Funcționarea a 3 centre de
dezvoltare
profesională
a
cadrelor din industria turismului
10. Activitatea diferitelor asociații
specializate
11. Republica
Moldova
este
membru al organismelor ce
sprijină dezvoltarea turismului

1. Legislația turistică nu corespunde
standardelor europene
2. Cadru legislativ și normativ insuficient
și depășit
3. Insuficiența
capacităților
umane
calificate în gestionarea domeniului și
furnizarea de servicii de calitate
4. La nivel central, cadrul instituțional
trebuie schimbat pentru implementarea
politicilor de stat în domeniu
5. Lipsa Oficiului de Informare Turistică și
a sucursalelor sale în misiunile
diplomatice ale Moldovei acreditate în
străinătate
6. Număr limitat de agenți de turism care
vând produse turistice locale
7. Insuficiența hotelurilor de 2-3 stele,
ceea ce ar contribui la dezvoltarea
turismului prin prețuri atractive și
competitive
pe
piața
turistică
internațională
8. Costuri mari pentru servicii de cazare în
structuri de recepție turistica locală
9. Număr redus de structuri de cazare în
mediul rural
10. Număr redus de structuri de cazare
clasificate
11. Indicatori turistici insuficienți
12. Lipsa panourilor informative din
apropierea atracțiilor turistice

http://turism.gov.md/index.php?pag=trasee&l=
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(Organizația Mondială a Turismului
a Națiunilor Unite,
Centrul de Competențe al Dunării,
Organizaţia
de
Cooperare
Economică la Marea Neagră,
Consiliul Consultativ pentru Turism
al statelor-membre al Comunității
Statelor Independente etc.)

Oportunităţi (O)
EXTERN 1. Ospitalitate tradiţională
2. Poziţionare strategică benefică a
ţării (hotar cu CSI şi cu Uniunea
Europeană)
3. Lipsa necesităţii de vize pentru
cetăţenii ţărilor-membre UE,
SUA, Japoniei
4. Reducerea numărului de ţări
care au statut de ţară cu risc
sporit de migraţie, luându-se ca
bază lista aprobată de Uniunea
Europeană
5. Conexiuni
aeriene
cu
principalele noduri aeroportuare
6. Liberalizarea
preţurilor
la
cursele
aeriene
şi
demonopolizarea
sectorului
aviatic
7. Existenţa
proiectelor
de
asistenţă
externă
pentru
dezvoltarea turismului
8. Numărul mare de evenimente cu
atractivitate turistică: culturalartistice, sportive, de agrement
9. Brand
cunoscut
de
ţară
vitivinicolă
10. Disponibilitate de crame vinicole
de unicat în lume
11. Pătrunderea
masivă
a
tehnologiei informaţiei şi a
comunicaţiilor în sfera de servicii
12. Existenţa suportului politic.

13. Lipsa locurilor speciale amenajate
10
pentru camping
14. Parc de autobuze turistice învechit
15. Lipsa personalului calificat (instruit la
standarde internaţionale) în obiective
turistice și muzee
16. Datele statistice sunt calculate
incorect și nu reflectă situația reală a
sectorului
17. Nu se păstrează evidența turiștilor
individuali
18. Eficiență slabă a mecanismului de
control privind respectarea calității
serviciilor turistice prestate
Ameninţări (T)
1. Infrastructură slab dezvoltată la
obiectivele turistice de interes naţional
şi internaţional
2. Nivel scăzut de cunoaştere, în Europa şi
în lume, a Moldovei ca destinaţie
turistică
3. Lipsa climatului investiţional favorabil
pentru investitorii care să dezvolte
infrastructura structurilor de primire
turistică cu funcţiuni de cazare şi
alimentare pentru turismul de masă
4. Competitivitate redusă a ofertei
turistice a Republicii Moldova (costuri
înalte pentru viza de intrare în
Republica Moldova, costuri înalte la
cursele aeriene deservite de companiile
aeriene autohtone)
5. Număr extrem de limitat de obiective
incluse în lista patrimoniului UNESCO şi
în cartea recordurilor Guiness
6. Insuficienţa
resurselor
financiare
pentru acţiuni de promovare a
domeniului:
expoziţii,
materiale
promoţionale, susţinere financiară a
proiectelor din domeniu etc.
7. La nivel local este insuficientă
gestionarea domeniului
8. Infrastructura rutieră neadecvată
9. Lipsa
sau
amenajarea
necorespunzătoare
a
grupurilor
sanitare la intrarea în ţară, precum şi la
staţiile PECO, menite să deservească
grupurile de turişti.
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1.5.

Infrastructura (accesibilitatea și conectarea regiunii la infrastructura de transport;
calitatea infrastructurii rutiere; clasificarea unităților de cazare; numărul și 11
capacitatea de cazare; analiza confort-SWOT)

Situația curentă.
1) Din punct de vedere al turismului internațional, Moldova se bucură de o locație
reușită, fiind într-o regiune ușor accesibilă pentru turiștii din Uniunea Europeană, dar și
pentru cei din CSI. Astfel, toate tipurile de transport (aerian, auto, feroviar), cu excepția
celor navale, sunt utilizate pe scară largă de către vizitatori. Trebuie menționat că Portul
Internațional Giurgiulești, deși are un terminal modern și bine echipat, nu înregistrează
fluxul internațional de pasageri.
2) Aeroportul Internațional Chișinău rămâne singura alegere pentru turiștii străini
care preferă zborul să ajungă la destinație. Aeroportul denotă o condiție generală
satisfăcătoare de capacitate și respectarea standardelor internaționale, dar este necesară
investiția pe termen lung. Cu toate aceste plusuri, este regretabil că prețul biletelor de
avion nu este competitiv pe piața din regiune.
3) Transportul feroviar are o acoperire avantajoasă pe teritoriul republicii, precum și
conexiuni cu cele mai importante orașe din regiune. În același timp, vagoanele utilizate
sunt în mare parte de tip vechi, cu restanțe evidente în ceea ce privește confortul.
4) Republica Moldova este traversată de artere rutiere importante care
interconectează piețele turistice din regiune (3669 km). Rețeaua de drumuri locală este
relativ diversificată (6834 km). Starea fizică nesatisfăcătoare a căilor de circulație rutieră
este o problemă majoră, care necesită un volum impresionant de investiții. Din fericire, în
ultimii ani, s-au înregistrat progrese în special, datorită ajutorului partenerilor externi ai
Republicii Moldova. Pe termen mediu și lung, se așteaptă să fie sporit efortul în acest sens.
Deficienţe:
a) starea fizică a drumurilor din țară este la un nivel foarte scăzut;
b) Republica Moldova are un singur aeroport internațional;
c) prețurile rutelor aeriene nu sunt competitive pe piața din regiune;
d) transportul naval de pasageri lipsește practic;
e) prețurile pentru transportul turistic nu stimulează dezvoltarea turismului intern;
f)

nu există nicio diferențiere de preț pentru diferite forme de turism, mai ales
pentru turismul social;

g) personalul de servicii în transportul turistic rutier, în special taxiul, necesită
instruire pentru îmbunătățirea calificărilor;
h) grupurile sanitare din arterele rutiere de bază ale țării sunt insuficiente și
necalitative, iar pe drumurile de importanță locală lipsesc.
Perspective:
a) îmbunătățirea situației fizice a rețelelor rutiere și a infrastructurii adiacente
(parcări, opriri, toalete);
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b) creșterea numărului de zboruri low cost către principalele destinații obiective
turistice de interes pentru Republica Moldova;
c) aplicarea diferențiată a politicii prețurilor în funcție de forma turismului; d)
Elaborarea și aplicarea standardelor de calitate pentru personalul implicat în
domeniul turismului.
Structuri de primire turistică cu funcţiuni de cazare şi de servire a mesei. Situaţia actuală.
1) La moment, în Republica Moldova activează 278 structuri de primire turistică cu
funcţiuni de cazare şi de servire a mesei. Acest număr este suficient pentru deservirea
fluxului existent de turişti.
2) Conform legislaţiei în vigoare, structurile de cazare sunt obligate să fie clasificate.
Clasificarea se efectuează gratuit. Cu toate acestea doar 100 de structuri din numărul total
sunt clasificate.
Deficienţe:
a) mai mult de jumătate din structurile de cazare nu sunt clasificate, fiind dotate la
discreţia proprietarilor, fără garanţii de conformitate la standarde aprobate;
b) se denotă un deficit al structurilor de cazare din categoria 2-3 stele în stare
adecvată, care ar oferi servicii la preţuri competitive;
c) piaţa este suprasaturată de structuri de cazare luxoase, care au o rată de utilizare
redusă, dar menţin preţuri înalte;
d) structurile de cazare utilizează o politică rigidă de preţuri, indiferent de gradul de
utilizare a spaţiilor, oferind acelaşi preţ pentru diverse perioade ale anului;
e) marea majoritate a structurilor sunt concentrate în capitală sau în oraşele mari,
în timp ce majoritatea zonelor rurale nu dispun de unităţi de cazare, sau numărul
acestora este foarte limitat. Referindu-ne la comuna Stăuceni, aici sunt amplasate
doar 2 unităţi de cazare.
Perspective:
a) modificarea cadrului normativ privind clasificarea structurilor de primire
turistică, în scopul favorizării dezvoltării sistemului de cazare, care să ofere
preţuri competitive pe piaţa turistică din regiune;
b) intensificarea clasificării structurilor de primire turistică;
c) implementarea unei politici active orientate spre dezvoltarea structurilor de
primire turistică în mediul rural – în Strategia com. Stăuceni sunt evidenţiate
acţiuni de impulsionare a acestui aspect;
d) includerea în sistemul de clasificare a tuturor structurilor, care oferă servicii de
primire turistică, conform standardelor internaţionale;
e) intensificarea implementării mecanismului de control al calităţii serviciilor
oferite de structurile de primire turistică.
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1.6.

Promovarea turismului (situația actuală și analiza SWOT)

Problema informării este mai actuală în cazul turiştilor care călătoresc pe cont propriu. De
regulă agenţiile de turism sau turoperatori oferă şi servicii de ghid.
Astfel, o parte dintre turişti întâmpină greutăţi în orientarea pe teritoriul ţării, nu au acces
la informaţia corespunzătoare despre obiectivele turistice, căile de acces la acestea,
structurile de cazare şi servire a mesei, structurile, unde ar putea să se adreseze în cazuri
de urgenţă, etc.
Situaţia se datorează în primul rând deficitului de birouri/centre de informare turistică
chiar şi în cele mai mari oraşe, nemaivorbind de zonele rurale.
Un alt impediment în informarea turistică este lipsa indicatoarelor turistice, care ar
direcţiona persoanele interesate către destinaţiile turistice, sporind, în acelaşi timp,
interesul pentru obiectivele turistice a participanţilor la trafic. În acest sens, Strategia
privind dezvoltarea turismului în com. Stăuceni conţine mai multe acţiuni în vederea
îmbunătățirii informării turiştilor.
Deficienţe:
a) nivelul de informare despre potenţialul turistic şi serviciile turistice este foarte
jos;
b) instrumentele de informare şi promovare turistică sunt insuficiente;
c) conţinutul indicatoarelor turistice diferă de standardele europene, iar cerinţele
faţă de conţinutul, instalarea şi gestionarea indicatoarelor turistice nu sunt
aprobate prin acte normative;
d) direcţionarea prin indicatoare turistice este la un nivel foarte jos;
e) în teritoriu practic lipsesc centre de informare turistică.
Perspective:
a) diversificarea instrumentelor de informare şi promovare turistică;
b) elaborarea cadrului normativ privind crearea şi funcţionarea centrelor de
informare turistică;
c) elaborarea şi aprobarea cerinţelor faţă de conţinutul, instalarea şi gestionarea
indicatoarelor turistice.
1.7.

Cursuri de instruire în turism (situația actuală și analiza SWOT)

Situaţia la moment în Republica Moldova privind pregătirea cadrelor pentru domeniul
turismului, denotă faptul că pregătirea specialiştilor pentru domeniul turismului a devenit
o chestiune destul de populară în cadrul multor instituţii de învățământ. Cu toate acestea
cerinţele pentru pregătirea profesională a angajaţilor din domeniul turismului nu au ajuns
la nivelul standardelor internaţionale şi pot fi apreciate la un nivel mediu.
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Instituţiile de învăţământ superior pregătesc cadre la 15-22 discipline de specialitate,
14
inclusiv patrimoniul ţării, economia turismului, managementul şi marketingul în turism,
tehnica operaţiunilor în turism, servicii hoteliere, limbi străine etc. Anual cca 400 – 600
persoane absolvesc instituţiile de învățământ la specializarea turism.
Perfecţionarea cadrelor în turism este asigurată de către Centrul Naţional de Perfecţionare
a Cadrelor din Industria Turismului, Şcoala Superioară de Turism şi Servicii Hoteliere din
cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova şi Centrul de Instruire din cadrul
Asociaţiei Naţionale a Agenţiilor de Turism. Anual cca 300 - 400 persoane absolvesc
cursurile de perfecţionare.
Deficienţe:
a) lipsa unei informaţii generalizate privind cererea şi oferta de cadre pe piaţa
turistică;
b) programe de învățământ neajustate la cerinţele actuale ale pieţei turistice şi
insuficient corelate cu standardele internaţionale;
c) insuficienţa cadrelor didactice pregătite teoretic şi practic în conformitate cu
standardele internaţionale în domeniu;
d) calitatea joasă a pregătirii practice a absolvenţilor;
e) lipsa unui parteneriat între instituţiile de învățământ acreditate, autorităţile
publice şi agenţii economici din domeniul turismului privind realizarea stagiului
de practică a studenţilor;
f)

insuficienţa echipamentului şi materialelor didactice adecvate pentru industria
turismului, precum şi a bazelor pentru practica de producţie în procesul de
formare profesională;

g) lipsa unui schimb de experienţă cu ţările vecine privind pregătirea cadrelor din
turism;
h) nivelul înalt de fluctuaţie a cadrelor.
Perspective:
a) ajustarea programelor de pregătire a specialiştilor din ramura turistică la
cerinţele pieţei (revizuirea curriculum-urilor universitare, elaborarea
programelor de studii pentru noi specialităţi şi meserii, dotarea instituţiilor cu
materiale didactice şi echipamentul necesar);
b) diversificarea posibilităţilor de perfecţionare a cadrelor (organizarea
seminarelor, conferinţelor, meselor rotunde, schimbului de experienţă,
perfecţionarea specialiştilor peste hotare);
c) crearea unui parteneriat între autorităţile publice, instituţiile de învățământ şi
agenţii economici din domeniu privind programele de studiu şi realizarea
stagiului studenţilor;
d) elaborarea unui program de motivare a specialiştilor din domeniu;
e) semnarea unor acorduri privind schimbul de experienţă cu ţările vecine privind
pregătirea cadrelor în domeniu;
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f)

instruirea turoperatorilor privind formarea pachetelor turistice prin intermediul
tehnologiilor informaţionale;

g) invitarea de peste hotare a specialiştilor IT din turism, pentru instruire şi
implementarea de noi tehnologii în prestarea serviciilor turistice.

Capitolul 2. Obiectivul general și obiectivele specifice ale Strategiei
(prezentarea obiectivelor generale și specifice)
Strategia de afaceri şi antreprenoriat pentru noi oportunităţi în turism (Strategia
destinației turistice)
Viziunea: Comuna Stăuceni este o importantă destinație turistică din centrul țării, cu un
flux stabil de vizitatori mulţumiţi de atracțiile amenajate, varietatea și calitatea serviciilor
acordate.
Misiunea: Oferirea unei game variate de posibilități pentru a cunoaște o destinație
vitivinicolă veche, prin atracții estetice și interesante, ghidaj și deservire profesionistă.
Obiectivele strategice de dezvoltare turistică:
Obiectivele strategice pentru destinația turistică Stăuceni sunt ancorate în strategia
comună dezvoltată de partenerii proiectului BSB 521 SUNRISE.
Obiectivul general al Strategiei este crearea condiţiilor pentru dezvoltarea
turismului în com. Stăuceni
Dezvoltarea sectorului turistic al com. Stăuceni pentru următorii patru ani se va realiza în
direcția îmbunătăţirii infrastructurii, creşterea atractivităţii şi competitivităţii destinaţiei,
valorificarea patrimoniului cultural, dezvoltarea capacităţilor instituţionale şi optimizarea
comunicării şi stabilirea parteneriatelor între APL şi mediul de afaceri.
Pentru realizarea acestor obiective, APL Stăuceni va promova măsuri concrete, cu
identificarea resurselor financiare, va utiliza instrumente moderne și inovative, pentru a
eficientiza comunicarea cu mediul de afaceri, va moderniza infrastructura de acces în
interiorul localităţii, pentru a spori atractivitatea.
Reieșind din Profilul destinației, Analiza diagnostică, Analiza SWOT, viziunea și misiunea
prezentate mai sus, acțiunile echipei com. Stăuceni trebuiesc focusate pe 5 obiective
strategice specifice:
OS 1. Îmbunătățirea accesibilității, pentru a crește mobilitatea vizitatorilor către și în
interiorul destinației turistice
OS 2. Restaurarea, protecția și utilizarea durabilă în turism a patrimoniului cultural și
natural
OS 3. Crearea/modernizarea infrastructurii turistice pentru a crește atractivitatea și
competitivitatea destinației
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OS 4 Dezvoltarea capacităţilor umane din sectorul turismului, atât cantitativ cât și
calitativ
OS 5. Consolidarea imaginii destinației turistice Stăuceni și realizarea unei promovări
complexe
În capitolul 4 al Strategiei sunt descrise măsurile pentru atingerea obiectivelor enunţate.
OS 1. Îmbunătățirea accesibilității, pentru a crește mobilitatea vizitatorilor către și în
interiorul destinației turistice – va conţine activităţi privind modernizarea infrastructurii
de acces atât în localitate, cât şi în interiorul comunei, amenajarea estetică a staţiilor de
transport public, a locurilor de popas, pentru a spori atractivitatea ca obiectiv turistic.
OS 2. Restaurarea, protecția și utilizarea durabilă în turism a patrimoniului cultural și
natural – va conţine activităţi de crearea a unei liste de atracţii turistice pe teritoriul
comunei, crearea şi valorificarea rutelor turistice locale, identificarea surselor pentru
amenajarea Muzeului local, amenajarea locurilor istorice (vatra localităţii), activităţi de
valorificare a formelor de turism active la etapa actuală (dezvoltarea turismului vitivinicol,
de afaceri, dinamizarea turismului cultural, gastronomic, social, sportiv, de week-end),
susţinerea creării formaţiilor populare locale şi impulsionarea activităţii de artizanat.
OS 3. Crearea/modernizarea infrastructurii turistice pentru a crește atractivitatea și
competitivitatea destinației – va conţine activităţi privind elaborarea planurilor de
amenajare a teritoriului, proiectelor tehnice pentru amenajarea zonelor de agrement,
promovarea proiectului de amenajare a Parcului central din localitate cu facilităţi de
odihnă, agrement şi sport; stabilirea parteneriatelor publice-private în scopul amenajării
zonei pietonale din localitate, cu infrastructură specifică (cafenele, localuri amenajate în stil
naţional); aplicarea tehnologiilor pentru modernizarea serviciilor (crearea mecanismului
de reflectare pe hartă on-line a locaţiei şi informaţiei despre obiectivele turistice din
localitate şi regiune, crearea hărţii digitale a potenţialului turistic).
OS 4. Dezvoltarea capacităţilor umane din sectorul turismului, atât cantitativ cât și calitativ
– va conţine acţiuni privind desemnarea persoanei responsabile de dezvoltare a turismului
în cadrul Primăriei, instruirea acesteia şi participarea la cursuri de perfecţionare,
organizarea unor seminare, conferinţe, mese rotunde tematice, schimb de experienţă etc.
OS 5. Consolidarea imaginii destinației turistice Stăuceni și realizarea unei promovări
complexe – va conţine acţiuni privind colaborarea cu toate părţile interesate pentru
promovarea turismului local, atragerea reprezentanţilor diasporei la promovarea imaginii
ţării, inclusiv a destinaţiei locale, prin repartizarea pliantelor despre tradiţiile, obiceiurile şi
turismul naţional; susţinerea, pe bază de parteneriate, a proiectelor de importanţă
naţională şi internaţională din domeniul turismului, între agenţii economici din ţară şi
diaspora moldovenească; întreprinderea acţiunilor pentru includerea localităţii în Traseul
naţional „Regatul vinului moldovenesc”; crearea calendarului evenimentelor culturalartistice anuale; elaborarea unei broşuri turistice; crearea rubricii dedicate pe pagina
oficială a Primăriei şi pe reţelele de socializare, promovarea traseului turistic local pe
portalurile specializate.

16

Strategia de afaceri și antreprenoriat pentru noi oportunități în turism

Capitolul 3. Domeniile prioritare ale dezvoltării turismului în Marea
Neagră
Numărul turiștilor străini din Moldova arată o tendință pozitivă, dar în 2017 avem doar
17497 de persoane înregistrate. Datele statistice arată că la granițele României au fost
înregistrați 12,7 milioane de vizitatori străini. Astfel, Moldova poate fi promovată ca anexă
a României, cu un accent specific asupra turismului rural și vitivinicol cunoscut la nivel
mondial. Iași, oraș românesc de lângă Chișinău, a înregistrat un număr mai mare de turiști
decât Republica Moldova, 12 milioane de turiști, dintre care 2,7 milioane erau străini.
Astfel, apropierea de un astfel de oraș ar putea aduce beneficii enorme Republicii Moldova.
O altă oportunitate în acest sens este apropierea părții de sud a Moldovei cu Delta Dunării
sau, de ce nu, Constanța, care depășește din nou Republica Moldova de numărul total de
turiști de peste 4 ori. În concluzie, o altă oportunitate strategică de promovare a turismului
Republica Moldova ar fi elaborarea unor rute turistice comune cu zone ale României, cum
ar fi Iași și Delta Constanța/Delta Dunării. Ambele orașe în același timp au specific comun,
apropiat Republicii Moldova, şi, totodată, sunt distincte pentru a reprezenta o provocare a
diversității lor turistice.
Fiind în era digitalizării și a comunicării on-line, turismul este promovat în mare măsură,
dar este influențat și de motoarele de căutare on-line, cum ar fi TipShare, Booking, Expedia,
AIRbnb, Google, bloguri de marketing turistic, etc.
Când se solicită identificarea pe site-ul booking.com a unei locații pentru Republica
Moldova, au fost identificate 562 de proprietăți și pentru Chișinău avem un număr de 398
de locații. Astfel, peste 70% din locațiile de cazare se află în capitala țării, ceea ce denotă o
concentrație foarte mare, spre deosebire de alte zone turistice.
Concluzionăm că distribuția turismului este în principal pentru zona Chișinăului, iar
regiunile sunt uitate. Pentru comparație, ponderea numărului de cazări în regiunea
București este de doar 13% din numărul total de spații de cazare disponibile în România.
În contextul rezultatelor obținute, una dintre ideile în raport cu Republica Moldova, este că
aceasta trebuie să redistribuie și să promoveze turismul urban și rural sau regional. Una
dintre cele mai simple și mai puțin costisitoare oportunități pe care le avem este, desigur,
accesul pe piața internațională pentru rezervări de cazare on-line, cum ar fi booking.com.
Așa cum este promovată regiunea Orheiul Vechi, locațiile vor fi promovate din localnici și
gospodării moldovenești pentru a familiariza turiștii cu gustul specific și, în același timp,
pentru a beneficia de fluxurile financiare obținute din turism. În acest scop, se recomandă
prevederea atribuţiilor pentru consiliile locale în domeniul dezvoltării sectorului turistic,
inclusiv prin stabilirea competenţelor de instruire a localnicilor și promovarea turismului
prin motoarele de căutare internaționale.
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Capitolul 4. Măsurile necesare pentru atingerea obiectivelor și
rezultatelor așteptate
În atingerea obiectivelor Strategiei, acest capitol prezintă măsurile clare și exemple de
acțiuni pentru fiecare dintre obiectivele specifice, după cum urmează:
Obiectivul strategic 1: Îmbunătățirea accesibilității, pentru a crește mobilitatea
vizitatorilor către și în interiorul destinației turistice
Conectivitatea destinației Stăuceni cu or. Chișinău (capitala țării) și principalele zone
furnizoare de turiști este bună, dar aceasta trebuie îmbunătățită în vederea valorificării
tranzitului călătorilor de pe 2 artere importante ale Republicii Moldova (M2 și E58). Deși
zona de comerț a localității (amplasată în vecinătatea arterei rutiere naționale M2)
funcționează demult și tranzitarii sunt obișnuiți cu oferta propusă, stimularea cererii
serviciilor turistice pe segmentul com. Stăuceni este esențială pentru sectorul HoReCa și
producătorii de produse locale de aici.
Totodată, eforturile autorităților locale de îmbunătățire a conectivității și diversificării
transportului urban impune necesitatea îmbunătățirii stării rețelei rutiere locale,
amenajarea „punctelor de intrare” reprezentative în localitate, amenajarea stațiilor de
așteptare, etc. La fel, în parteneriatul creat de proiectul în Bazinul Mării Negre, com.
Stăuceni promovează conexiunile cu alte destinații de la nivel național/internațional, dar
mai ales conexiunile din cadrul municipiului Chișinău, ca destinație regională cu
infrastructură și servicii de transport internaționale cheie (aeroport, căi ferate) dezvoltate
și optimizate.
Acest obiectiv strategic va fi realizat prin 2 măsuri complexe:
 Măsura 1.1 Modernizarea infrastructurii de acces la destinație
 Măsura 1.2 Îmbunătățirea accesibilității în interiorul destinației
Măsura 1.1 va fi susținută de cel puțin 2 acțiuni (pentru care s-au alocat déjà mijloace
financiare bugetare):
i)

amenajarea turistică a punctelor de acces în comună;

ii)

amenajarea turistică a unui nou punct de intrare-ieșire din localitate.

Totodată, Măsura 1.2 va avea o largă aplicare prin următoarele activități:
i)

amenajarea estetică și întreținerea căilor de acces de la stațiile de transport
public spre vatra Stăuceni;

ii)

amenajarea estetică și întreținerea căilor de acces principale prin vatra Stăuceni;

iii) amenajarea estetică și întreținerea locurilor de popas și belvedere pe teritoriul
Stăuceni;
iv) amenajarea şi promovarea traseelor interne în „perimetrul turistic” și de interconectare cu diferite mijloace de transport public și nemotorizate (ex: velo);
v)

amenajarea turistică a intrării spre CEVVC (muzeul localităţii);
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vi) realizarea parcărilor intermodale (Park & Ride) în zonele cu flux turistic
important, etc.

Obiectivul strategic 2: Restaurarea, protecția și utilizarea durabilă în turism a
patrimoniului cultural și natural
Comuna Stăuceni, chiar dacă înregistrează un trafic de tranzit mare, are o identitate
turistică mică, iar atracțiile turistice locale sunt puțin valorificate. De altfel, regiunea
Bazinului Mării Negre în întregime se caracterizează printr-o slabă valorificare a
obiectivelor turistice naturale și culturale, situate în afara zonei de coastă, iar puținele
structuri turistice (de cazare, alimentație și agrement) și facilități de acces nediversificat
sau deficitul de informații turistice, fac ca dezvoltarea robustă a turismului să fie una dintre
principalele provocări comune.
Astfel, autoritățile locale ale com. Stăuceni sunt motivate să promoveze acțiuni de
amenajarea de noi obiective turistice, reparația și reabilitarea unor obiective cunoscute dar
aflate în scăderea fluxului turistic. La fel, sunt necesare eforturi pentru a contribui la
creșterea atractivității destinației Stăuceni, atât pentru excursioniști, dar și pentru turiștii
care doresc să realizeze călătorii de durată în mediul rural tradițional, astfel contribuind la
diversificarea elementelor de atracție turistică și oferind o gamă largă de oportunități de
agrement și vizite.
OS 2 va fi susținut de 4 măsuri principale:
 M2.1. Elaborarea şi aprobarea cadrului strategic de dezvoltare a turismului în
Stăuceni
 M2.2. Crearea bazei de date în turism al destinației
 M2.3. Amenajarea şi dotarea Muzeului local
 M2.4. Amenajarea atracţiilor turistice de top în destinație
Măsura 2.1 va fi implementată consecvent prin următoarele acțiuni:
i)

elaborarea unui plan de acțiuni local în vederea dezvoltării turismului în com.
Stăuceni;

ii) elaborarea unui șir de acțiuni pentru stimularea dezvoltării sectorului de servicii
(ecoturism, turism rural, artizanat etc.);
iii) promovarea acțiunilor de valorificare a patrimoniului intangibil, obiceiurilor și
tradițiilor, gastronomiei, diversității etnice;
iv) relansarea activităților colectivelor artistice de amatori (muzică, dans, etc.)
pentru a colecta și conserva patrimoniul imaterial din localitate.
Măsura 2.2 va fi susținută prin alte 3 acțiuni cheie:
i)

elaborarea Registrului turistic al com. Stăuceni (atracții, trasee, facilități, prețuri,
analize);

ii) implementarea sistemului de monitorizare a fluxului de vizitatori;
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iii) elaborarea de rapoarte analitice privind performanțele turistice ale Stăuceni.
O măsură importantă M2.3 este legată de viitorul Muzeu local, pentru care va fi necesar
angajarea administratorului și echipei, propriu zis amenajarea muzeului într-un spațiu
închis, ușor accesibil publicului și lărgirea continuă a fondului de exponate muzeale, dar și
organizarea ghidajului pe teritoriul Stăuceni.
Cea mai complexă măsura, M2.4 ține de amenajarea atracţiilor turistice de top în destinație,
când vor fi realizate mai multe acțiuni complexe, inclusiv:
i)

estetizarea atracțiilor de top din Stăuceni;

ii) creșterea atractivității turistice a comunei prin inițierea și derularea unor acțiuni
de implicare civică de tip: cea mai curată stradă, cea mai amenajată gospodărie,
cea mai frumoasă fântână, etc.
iii) amenajarea machetelor miniaturale a atracțiilor de top pe o hartă;
iv) amenajarea unei porțiuni din vatra veche în Stăuceni;
v) elaborarea și implementarea proiectului privind amenajarea Parcului din str.
Unirii;
vi) curățarea și amenajarea turistică a fântânilor de tip mină de pe teritoriul
Stăuceni;
vii) restaurarea mobilierului urban zone cu potențial turistic ridicat;
viii) crearea sistemului de bilunare ecologice pentru curățare, înverzire și amenajare,
inclusiv turistică a spațiilor publice din localitate.

Obiectivul strategic 3: Crearea și modernizarea infrastructurii turistice pentru a
crește atractivitatea și competitivitatea destinației
Destinația Stăuceni dispune de o infrastructură în creștere de turism (hotel, unități de
alimentație public, structuri de agreement și sportive de masă) și atracții valoroase (prima
școală vitivinicolă din țară). Totuși această creștere este una lentă și afectată de multiple
crize și circumstanțe nefavorabile. Iată de ce APL din Stăuceni au luat decizia de a susține
acest sector în localitate, alocând jumătatea din bugetul strategiei de turism pentru acest
obiectiv important într-o destinație în creștere. Scopul acestor investiții publice și private
va fi dezvoltarea de spații de cazare, alimentație și agrement de-a lungul arterelor
principale folosite în prezent ca și rute turistice naționale (cu potențial de interconectare
cu rute similare din regiunea bazinului Mării Negre).
Dezvoltarea facilităților recreative, spa și wellness vor fi utilizate pe tot parcursul anului,
iar infrastructura MICE (MICE turism – meetings, incentives, conferences and events) și
pentru evenimente sportive va contribui la optimizarea destinației turistice Stăuceni în
preajma capitalei Chișinău.
Obiectivul strategic 3 va fi implementat prin 4 măsuri importante:
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 M3.1. Elaborarea studiilor de fezabilitate, planurilor de afaceri şi a proiectelor
investiţionale pentru infrastructura turistică.
 M3.2. Promovarea de parteneriate pentru crearea și amplasarea structurilor turistice
în Stăuceni.
 M3.3. Modernizarea, amenajarea și extinderea spațiilor de deservire a vizitatorilor în
Stăuceni.
 M3.4. Clasificarea/Certificarea ecologică a unităților de deservire a vizitatorilor.
Măsura 3.1 are menirea să pregătească suportul necesar investițiilor turistice în Stăuceni,
inclusiv prin următoarele acțiuni:
i)

elaborarea dosarelor proiectelor de grant pentru amenajarea atracțiilor și a căilor
de acces;

ii) elaborarea studiilor de fezabilitate pentru amenajarea unor zone speciale din
Stăuceni (pentru investiții majore);
iii) elaborare de proiecte tehnice pentru amenajarea unor zone speciale din Stăuceni
(din investiții majore).
Parteneriatele sunt esențiale pentru dezvoltarea infrastructurii turistice în Stăuceni, iată de
ce la M3.2 se prevăd mai multe acțiuni punctuale, cum ar fi:
i)

amenajarea structurilor existente de deservire a turiștilor;

ii) pregătirea portofoliului investițional pentru dezvoltarea parteneriatelor în subzonele turistice;
iii) elaborarea și implementarea proiectelor de parteneriat APL Stăuceni-Agenți
economici
pentru
investiții
majore
în
sub-zonele
turistice
(cazare/pensiuni/camping, alimentație publică, agrement divers, transport
intern și de agrement, popasuri/adăposturi, parcare, zone sport, sistem
monitorizare, servicii curative, producere/comercializare suveniruri, etc);
iv) stimularea procesului de deschidere de pensiuni agroturistice în localitate;
v) stimularea activităților meșteșugărești, artizanale în localitate;
vi) organizarea sistemului de comercializare a suvenirelor și produselor de Stăuceni;
vii) promovarea în comun a destinației turistice Stăuceni pe piața investițională;
viii) stabilirea unor parteneriate, înfrățiri cu satele/comunele din statele vecine în
vederea soluționării unor probleme comune, cum ar fi – măsuri culturale, schimb
de experiență, proiecte transfrontaliere, inclusiv pe domeniul turismului etc.
M3.3 ține de o serie de acțiuni pentru reamenajarea străzii pietonale în localitate (str.
Livezilor), promovarea conceptului de extindere a localurilor pentru agrement, asigurarea
structurilor de primire turistică cu spații de cazare și alimente la standarde ridicate,
dezvoltarea structurilor de agrement turistic, dezvoltarea structurilor spa și wellness,
realizarea infrastructurii de evenimente sportive, realizarea infrastructurii pentru turismul
de afaceri. Totodată se va promova crearea unui cluster de turism și deservirea
vizitatorilor în Stăuceni.
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Măsura 4.4 include acțiunile menite să crească standardele de deservire a vizitatorilor pe
teritoriul destinației Stăuceni, inclusiv:
i)

elaborarea Planului pentru ajustarea la standardele minime la destinație;

ii) crearea unui sistem integrat de management al deșeurilor pe teritoriul Stăuceni;
iii) asigurarea unui sistem integrat de management al resurselor naturale pe
teritoriul Stăuceni;
iv) certificarea ecologică pentru serviciile prestate pe teritoriul Stăuceni.

Obiectivul strategic 4: Dezvoltarea capacităţilor umane din sectorul turismului, atât
cantitativ cât și calitativ
Din păcate Stăuceni se confruntă cu o lipsă de personal calificat suficient, din punct de
vedere calitativ și cantitativ, pentru majoritatea unităților de deservire a vizitatorilor,
aceasta fiind cea mai importantă provocare cu care se confruntă destinația turistică în
creștere. Acțiunile APL sunt orientate să reducă din impactul migrației forței de muncă,
declinul demografic, insuficiența școlilor profesionale în domeniu, lipsa de atractivitate a
locurilor de muncă în turism, etc.
Principalele măsuri ar putea fi:
 M4.1. Organizarea cursurilor de instruire ale persoanelor implicate în turism
 M4.2. Efectuarea vizitelor de studiu în destinații turistice remarcabile
 M4.3. Dezvoltarea capacităţilor în turism ale angajaţilor Muzeului local
 M4.4. Dezvoltarea competenţelor de marketing turistic
M4.1 țintește realizarea unor acțiuni de instruire profesională, inclusiv:
i)

training-uri specializate și derularea de programe de pregătire profesională
pentru specialiști în turism, inclusiv ghizi turistici, manageri de centre de
informare turistică și manageri ai organizațiilor de gestionare a destinației;

ii) îmbunătățirea competențelor practice ale absolvenților de turism (nivel mediu și
superior);
iii) crearea unui program de voluntariat pentru dezvoltarea destinației turistice;
iv) implementarea programelor de educație ecologică, inclusiv și ecoturistică a
copiilor, tinerilor etc.
Pentru aprofundarea cunoștințelor teoretice APL din comuna Stăuceni va încuraja o serie
de vizite în destinațiile turistice relevante din Moldova și România pentru schimbul de
experiență.
Măsura 3 va ține de îmbunătățirea competențelor în crearea și gestionarea datelor privind
performanțele turistice ale destinației turistice. Totodată, persoanele instruite vor fi
încurajate să elaboreze dosarele excursiilor generale, tematice, speciale (texte de control,
fișe metodice, material demonstrativ) pentru com. Stăuceni.
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Totodată, o măsură specială va fi dedicată training-urilor tematice și elaborării Planului de
marketing al destinației turistice Stăuceni.

Obiectivul strategic 5: Consolidarea imaginii destinației turistice Stăuceni și
realizarea unei promovări complexe
Destinația turistică Stăuceni are nevoie de o abordare coordonată a acțiunilor de
promovare pe piața turistică, în special în cele de marketing și de vizibilitate efectivă.
Prezența destinației în mediul virtual este nesemnificativă, atât pe plan național cât și cel
internațional (ex. Bazinul Mării Negre). Pagina oficială a Primăriei nu promovează o pagină
turistice, la fel nu există un portal turistic care să promoveze destinația pe piața specific.
Totodată, nu sunt integrate inițiativele locale de promovare ale agenților economici din
ospitalitatea locală, iar informațiile despre obiective turistice locale nu sunt centralizate. În
plus, aceleași probleme se regăsesc și în mediul offline (participarea la târguri cu stand
separate dedicat, lipsa de coordonare pentru centrele de informare a vizitatorilor, etc.).
Principalele măsuri de remediere a acestei situații ar putea fi:
 M5.1. Realizarea conceptului de promovare turistică
 M5.2. Promovarea pagini web/fb a comunei Stăuceni cu informații turistice
 M5.3. Crearea reţelei de panouri informaţionale şi de orientare turistice
 M5.4. Susținerea unui ciclu de emisiuni radio/tv, articole în presa scrisă, publicarea
Ghidului turistic al destinației
 M5.5. Participarea la târguri, forumuri, expoziţii specializate
Prima măsură ar ținti următoarele acțiuni pregătitoare:
i)

elaborarea Conceptului de promovare a destinației Stăuceni și eficientizarea
activității de informare turistică;

ii) crearea unui brand turistic local;
iii) participare la crearea unui brand turistic pentru regiunea bazinului Mării Negre;
iv) intensificarea activității de promovare, folosind mediul online și offline.
Măsura 2 va canaliza eforturile de a promova on-line destinația inclusiv:
i)

elaborarea conținutului de turism pe pagina web Stăuceni;

ii) elaborarea conținutului de turism pe pagina fb și asigurarea prezenței active pe
social media.
O măsură specială va asigura prezența off-line a destinației prin următoarele acțiuni
indicative:
i)

menținerea și suplinirea numărului de panouri informative destinate turismului
de pe teritoriul comunei;

23

Strategia de afaceri și antreprenoriat pentru noi oportunități în turism

ii) amenajarea informativă a 2 trasee turistice (vatra veche, traseu tematic
vitivinicol);
iii) amenajarea hărții și panourilor informative la 2 intrări în sat;
iv) amenajarea indicatoarelor turistice rutiere la atracțiile majore;
v) amenajare informațională a atracțiilor (plachete informative);
vi) amenajarea machetelor miniatură a obiectelor dispărute (vatra veche a satului);
vii) amenajarea punctelor de self-info (primărie, muzeu).
M5.4 va promova acțiuni de prezență media a destinației Stăuceni în presa scrisă și
audio/vizuală și manifestări publice, inclusiv prin acțiunile:
i)

elaborarea și implementarea Planului media al destinației turistice Stăuceni;

ii) producerea de material distributiv promoțional (fluturași-hărți, tombole
tematice, etc);
iii) elaborarea și distribuirea Ghidului turistic al Stăuceni;
iv) producerea de material foto/video obiecte rare, originale, personalități, etc.;
v) producerea unui material documentar video la tematica „Oportunități pentru
dezvoltarea turistică a c. Stăuceni, mun. Chișinău/sau a unui video de prezentare
a comunei Stăuceni în calitate de destinaţie turistică.
APL va asigura participarea destinației Stăuceni la târguri, forumuri, expoziţii specializate
relevante prin următoarele acțiuni sugestive:
i)

desfăşurarea evenimentelor cultural-artistice și sportive anuale în cadrul
comunei;

ii) elaborarea Calendarului prezenței Stăuceni la evenimente regionale, naționale și
internaționale;
iii) elaborare unui complet expozițional mobil reprezentativ Stăuceni;
iv) asigurare prezență la minim 4 evenimente naționale/regionale anual.
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Capitolul 5. Estimarea impactului și a costurilor (financiare și
nefinanciare) aferente implementării
5.1. Impactul economico-financiar
Este complicat de estimat creșterea principalilor indicatori de performanță a destinației
turistice în devenire Stăuceni din următoarele considerente:
 Nimeni nu știe exact impactul perioadei de criză pandemică COVID 19 asupra
industriei turistice în general, precum și influențele la nivelul unor destinații
concrete.
 Spre regret, până în prezent nu a existat un sistem de monitorizare a fluxului de
vizitatori și turiști în Stăuceni.
 În general în Moldova statistica turistică este fragmentară și nu cuprinde toate
aspectele de ospitalitate pentru destinații concrete.
Totodată, trebuie să remarcăm că, potrivit datelor Ministerului Economiei și Infrastructurii,
industria turismului a înregistrat următoarele performanțe:
 creşterea cu 3 % anual a numărului turiştilor în cadrul turismului receptor (în 5
ani – 16 %);
 creşterea cu 4 % anual a numărului turiştilor în cadrul turismului intern (în 5 ani –
22 %);
 creşterea cu 5 % anual a volumului încasărilor din activitatea turistică (în 5 ani –
28 %).
Astfel, pentru scenariul optimist (conform căruia doar sezonul 2020 va fi periclitat
puternic, după care se va reveni la creșterea robustă a călătoriilor prin țară) ar putea fi
pentru destinațiile din Moldova următoarele:
 creșterea cu cca. 10% a numărului de turiști străini și a veniturilor în anii 2020 2024 în cadrul turismului receptor;
 creșterea cu cca. 15% a numărului de turiști și a veniturilor în anii 2020 - 2024 în
cadrul turismului intern.
Totodată, pentru scenariul pesimist (conform căruia două sezoane consecutive
2020/2021 vor fi periclitate puternic, după care se va reveni la creșterea lentă a
călătoriilor prin țară) ar putea fi pentru destinațiile din Moldova următoarele:
 creșterea cu cca. 3-5% a numărului de turiști străini și a veniturilor în anii 2020 2024 în cadrul turismului receptor;
 creșterea cu cca. 5-7% a numărului de turiști și a veniturilor în anii 2020 - 2024 în
cadrul turismului intern.
Strategia de turism Stăuceni ia în calcul ambele scenarii și va fi ajustată în dependenţă de
evoluțiile ce urmează. Totodată, va fi păstrat cursul spre creșterea atractivității și
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accesibilității destinației, stimularea investițiilor în turismul local și creșterea capacităților
umane pentru dezvoltarea sectorului turistic.
5.2. Impactul socio-cultural
Sectorul social și cultural va avea de câștigat de la implementarea acțiunilor de turism în
destinația Stăuceni prin următoarele efecte prognozate:


Crearea unor noi instituții reprezentative localității (Muzeul local și Biroul de
informare a vizitatorilor dezvoltat în baza acestuia);



Implicarea grupurilor de artiști amatori în acțiuni culturale susținute de Agenda
cultural-turistică locală;



Sporirea angajărilor în câmpul muncii a persoanelor locale pentru lucrările de
amenajare turistică (a intrărilor, atracțiilor, străzii pietonale, etc), sectorul
HoReCa susținut de autorități și businessurile conexe de deservire a vizitatorilor;



Sporirea încasărilor la bugetul local din afacerile noi deschise pe teritoriul
localității, care vor genera resurse suplimentare pentru proiectele sociale ale
autorităților locale;



Măsurile de promovare a destinației vor contribui la sporirea sentimentului de
apartenență la comunitate și patriotismul local, etc.

Capitolul 6. Rezultate așteptate (prezentarea rezultatelor așteptate pentru fiecare
obiectiv specific asumat)
În urma implementării Strategiei de turism a destinației Stăuceni se va obține următoarele
rezultate prognozate:


Rezultat 1.1. Infrastructură de acces modernizată în destinația turistică;



R 1.2. Îmbunătățirea accesibilității în interiorul destinației;



R 2.1. Cadru strategic de dezvoltare a turismului în Stăuceni aprobat;



R 2.2. Bază funcțională de date în turism al destinației;



R 2.3. Muzeu local amenajat şi dotat;



R 2.4. Atracţii turistice de top amenajate în destinație;



R 3.1. Portofoliu de studii de fezabilitate, planuri de afaceri şi a proiecte
investiţionale pentru infrastructura turistică elaborat;



R 3.2. Parteneriate funcționale pentru dezvoltarea structurilor turistice în
Stăuceni;



R 3.3. Spații de deservire a vizitatorilor modernizate, amenajate și extinse în
Stăuceni;



R 3.4. Unități de deservire a vizitatorilor clasificate sau certificate ecologic;



R 4.1. Instruiri calitative ale persoanelor implicate în turism;



R 4.2. Angajaţii Muzeului local cu capacități dezvoltate în turism;
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R 4.3. Competenţe dezvoltate de marketing turistic;



R 5.1. Concept de promovare turistică realizat;



R 5.2. Pagini web/fb a destinației Stăuceni cu informații turistice atractive;



R 5.3. Reţea de panouri informaţionale şi orientare turistice funcțională;



R 5.4. Publicarea Ghidului turistic al destinației și promovarea pro-activă
radio/tv, articole în presa scrisă;



R 5.5. Participarea la târguri, forumuri, expoziţii specializate.

Totodată, va fi atins și un rezultat important de proiect: amenajarea a 2 rute turistice
certificate în destinația Stăuceni şi va fi realizat un spot de prezentare a comunei Stăuceni
ca destinaţie turistică.
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Anexă. Planul de acțiuni al Conceptului de dezvoltare a turismului în
comuna Stăuceni (a. a. 2020 - 2023)
Obiectiv
strategic
OS 1.
Îmbunătățirea
accesibilității,
pentru a crește
mobilitatea
vizitatorilor
către și în
interiorul
destinației
turistice

Măsuri

Acțiuni/proiecte

1. Modernizarea
infrastructurii de
acces la destinație

Amenajarea turistică a punctelor de
acces în comună (conform OS 1, A
1.6 din PS)
Amenajarea turistică a unui nou
punct de intrare-ieșire din localitate
(conform OS 1, A 1.7 din PS)
Amenajarea estetică și întreținerea
căilor de acces de la stațiile de
transport public spre vatra Stăuceni
Amenajarea estetică și întreținerea
căilor de acces principale prin vatra
Stăuceni
Amenajarea estetică și întreținerea
locurilor de popas și belvedere pe
teritoriul Stăuceni
Amenajarea şi promovarea
traseelor interne în „perimetrul
turistic” și de inter-conectare cu
diferite mijloace de transport public
și nemotorizate (ex: velo)
Amenajarea turistică a intrării spre
CEVVC (muzeul localităţii)

2. Îmbunătățirea
accesibilității în
interiorul
destinației

Realizarea parcărilor intermodale
(Park & Ride) în zonele cu flux
turistic important

Termen
limită
realizare
2022

Primar, CL, GL

BL Stăuceni,
BM, BS, alte
surse

800000

2021

Primar, CL, GL

BL Stăuceni,
BS

1000000

2020

Primăria
Stăuceni

BL Stăuceni,
Fond rutier,
surse atrase

10000

2020

Primăria
Stăuceni

BL Stăuceni,
Fond rutier,
surse atrase

50000

2021

Primăria
Stăuceni

BL Stăuceni,
surse atrase

20000

2022

Primar, CL, GL

BL Stăuceni,
surse atrase

50000

2022

Primăria
Stăuceni,
CEVVC
Primar, CL,
GL

Surse atrase

10000

BL Stăuceni,
surse atrase

100000

2023

Responsabil

Sursă
finanțare

Subtotal OS 1

OS 2.
Restaurarea,
protecția și
utilizarea
durabilă în
turism a
patrimoniului
cultural și
natural

1. Elaborarea şi
aprobarea
cadrului strategic
de dezvoltare a
turismului în
Stăuceni

2. Crearea bazei
de date în turism
al destinației

Elaborarea unui plan de acțiuni local
în vederea dezvoltării turismului în
c. Stăuceni (conform OS 2, A 2.9 din
PS)
Elaborarea unui șir de acțiuni
pentru stimularea dezvoltării
sectorului de servicii (ecoturism,
turism rural, artizanat etc.)
(conform OS 2, A 2.2 din PS)
Promovarea acțiunilor de
valorificare a patrimoniului
intangibil, obiceiurilor și tradițiilor,
gastronomiei, diversității etnice;
Relansarea activităților colectivelor
artistice de amatori (muzică, dans,
etc.) pentru a colecta și conserva
patrimoniul imaterial din localitate
(conform OS 4, A 4.9 din PS)
Elaborarea Registrului turistic al
com. Stăuceni (atracții, trasee,
facilități, prețuri, analize)
Implementarea sistemului de
monitorizare a fluxului de vizitatori
Rapoarte analitice privind
performanțele turistice ale com.
Stăuceni
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Cost
total,
lei

2040000

2020

Primar, CL; AE

BL Stăuceni,
surse atrase

18000

2020

Primar, CL;
pers. private

BL Stăuceni,
surse atrase

20000

Permanent

Primar, CL,
GL

BL Stăuceni,
surse atrase

50000

2022

Primar, CL;
director CC

BL Stăuceni,
surse atrase,
Direcția
mun.
Cultură,
populația

100000

2021

GL

2021

adm. Muzeu

periodic

adm. Muzeu

0

BL Stăuceni,
surse atrase

1000
0
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3. Amenajarea şi
dotarea Muzeului
local

4. Amenajarea
atracţiilor
turistice de top în
destinație

Angajarea administratorului și
echipei Muzeu local
Amenajarea muzeului Stăuceni întrun spațiu închis ușor accesibil
publicului și lărgirea continuă a
fondului de exponate muzeale
(conform OS 4, A 4.14 din PS)
Elaborarea unui sistem de
organizare și motivare a ghidajului
pe teritoriul Stăuceni
Creșterea atractivității turistice a
comunei prin inițierea și derularea
unor acțiuni de implicare civică de
tip: cea mai curată stradă, cea mai
amenajată gospodărie, cea mai
frumoasă fântână, etc. (conform OS
6, A 6.9 din PS)
Estetizarea atracțiilor de top din
Stăuceni
Amenajarea machetelor miniaturale
a atracțiilor de top pe o hartă a
Stăuceni
Amenajarea unei porțiuni din vatra
veche în Stăuceni
Amenajarea muzeului Stăuceni întrun spațiu închis ușor accesibil
publicului și lărgirea continuă a
fondului de exponate muzeale
(conform OS 4, A 4.14 din PS)
Elaborarea proiectului privind
amenajarea Parcului din str. Unirii,
ce va conţine elemente de atracţii
turistice în zonă
Curățarea și amenajarea turistică a
fântânilor de tip mină de pe
teritoriul Stăuceni (conform OS 5, A
5.4 din PS)
Restaurarea mobilierului urban din
zonele cu potențial turistic ridicat
Crearea sistemului de bilunare
ecologice pentru curățare, înverzire
și amenajare, inclusiv turistică a
spațiilor publice din localitate
(conform OS 5, A 5.5 din PS)

2021

Primar, CL

BL Stăuceni,
surse atrase

40000

2022

Primăria
Stăuceni,
director CC,
ONG

BL Stăuceni,
surse atrase,
contribuția
populației

500000

2020

Adm. Muzeu

BL Stăuceni,
surse atrase

5000

2022

Primar,
secretar CL,
ONG

BL Stăuceni,
surse atrase,
capital
privat,
contrib.
populației

500000

20202021

Primăria
Stăuceni

BL Stăuceni,
surse atrase

40000

2020

Primăria
Stăuceni

BL Stăuceni,
surse atrase

10000

20202021

Primăria
Stăuceni

BL Stăuceni,
surse atrase

500000

2022

Primăria
Stăuceni,
director CC,
ONG

BL Stăuceni,
surse atrase,
contribuția
populației

500000

2023

Primăria
Stăuceni, CL

1000000

2022

Primar, CL

BL Stăuceni,
BM, surse
atrase,
contrib.
populaţiei,
agenţilor
economici
BL Stăuceni,
surse atrase,
contrib.
populației

2022

Primar, CL

BL Stăuceni,
surse atrase

20000

sistematic

Primar,
director liceu,
ONG

BL Stăuceni,
surse atrase

300000

Subtotal OS 2

OS 3. Crearea /
modernizarea
infrastructurii
turistice pentru
a crește
atractivitatea și
competitivitate
a destinației

1. Elaborarea
studiilor de
fezabilitate,
planurilor de
afaceri şi a
proiectelor
investiţionale
pentru
infrastructura
turistică

Elaborarea dosarelor proiectelor de
grant pentru amenajarea atracțiilor
și a căilor de acces
Elaborare Studii de fezabilitate
pentru amenajarea unor zone
speciale din Stăuceni (pentru
investiții majore)
Elaborare Proiecte tehnice pentru
amenajarea unor zone speciale din
Stăuceni (din investiții majore)

200000

3804000

2021

Admin.
Muzeu

BL Stăuceni,
surse atrase

5000

2021

Primăria
Stăuceni

BL Stăuceni,
surse atrase,
Agenți
economici

50000

2022

Primăria
Stăuceni

BL Stăuceni,
surse atrase,
Agenți
economici

50000
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2. Parteneriate
pentru
crearea/amplasar
ea structurilor
turistice în
Stăuceni

3. Modernizarea,
amenajarea și
extinderea
spațiilor de
deservire a
vizitatorilor în
Stăuceni

Amenajarea structurilor de
deservire a turiștilor (conform OS 4,
A 4.8 din PS)

2022

Primar, pers.
private,
agenţi
economici

Capital
privat, BL,
surse atrase

2500000

Pregătirea portofoliului investițional
pentru dezvoltarea parteneriatelor
în sub-zonele turistice
Elaborarea și implementarea
proiectelor de parteneriat APL
Stăuceni-Agenți economici pentru
investiții majore în sub-zonele
turistice (cazare/pensiuni/camping,
alimentație publică, agrement
divers, transport intern și de
agrement, popasuri/adăposturi,
parcare, zone sport, sistem
monitorizare, servicii curative,
producere/comercializare
suveniruri, etc.)
Pregătire set de măsuri pentru
stimularea procesului de deschidere
de pensiuni agroturistice în
localitate (conform OS 2, A 2.10 din
PS)
Pregătire set de măsuri pentru
stimularea activităților
meșteșugărești, artizanale în
localitate (conform OS 4, A 4.13 din
PS)
Stabilirea unor parteneriate,
înfrățiri cu satele/comunele din
statele vecine în vederea
soluționării unor probleme comune,
cum ar fi – măsuri culturale, schimb
de experiență, proiecte
transfrontaliere, inclusiv pe
domeniul turismului etc. (conform
OS 6, A 6.7 din PS)
Organizarea sistemului de
comercializare a suvenirelor și
produselor Stăuceni

2020

Primăria
Stăuceni

BL Stăuceni,
surse atrase

50000

Permanent

Primăria
Stăuceni,
Parteneri
privați

Agenți
economici,
BL Stăuceni,
surse atrase

600000

2022

Primar, CL,
GȚ, AE

Sector de
afaceri,
capital
privat, surse
atrase

1700000

2022

Primar, pers.
private

BL Stăuceni,
surse atrase,
AE

50000

2022

Primar, pers.
private

BL Stăuceni,
surse atrase

300000

2021

Primăria
Stăuceni

10000

Promovarea în comun a destinației
turistice Stăuceni pe piața
investițională

2020

Primăria
Stăuceni

Reamenajarea străzii pietonale în
localitate (str. Livezilor),
promovarea conceptului de
extindere a localurilor pentru
agrement
Promovarea standardelor ridicate
pentru spații de cazare și alimente
calitative în structurile de primire
turistică
Susținerea dezvoltării structurilor
de agrement turistic

20202023

Primăria
Stăuceni

Agenți
economici,
BL Stăuceni,
surse atrase
Agenți
economici,
BL Stăuceni,
surse atrase
Agenți
economici,
BL Stăuceni,
surse atrase

10000

2000000

Agenți
economici

Agenți
economici,
surse atrase

100000

GL, Agenți
economici

Agenți
economici,

100000
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4. Clasificarea /
Certificarea
ecologică a
unităților de
deservire a
vizitatorilor

Susținerea dezvoltării structurilor
spa și wellness;

Agenți
economici

Modernizarea infrastructurii pentru
evenimente sportive
Susținerea dezvoltării infrastructurii
turismului de afaceri și MICE
Promovarea unui cluster de turism
și deservirea vizitatorilor în Stăuceni

Primăria, CL,
GL

Agenți
economici,
surse atrase
BL Stăuceni,
surse atrase

Primăria, CL,
GL

BL Stăuceni,
surse atrase

100000

2021

Primăria
Stăuceni

10000

Elaborarea Planului pentru
ajustarea la standardele minime a
destinației turistice Stăuceni

2020

Adm. Muzeu

Sistem integrat de management al
deșeurilor pe teritoriul Stăuceni

2023

Primăria
Stăuceni

Sistem integrat de management al
resurselor naturale pe teritoriul
Stăuceni

2023

Primăria
Stăuceni

Certificarea ecologică pentru
serviciile prestate pe teritoriul
Stăuceni

2023

Primăria
Stăuceni

Agenți
economici,
BL Stăuceni,
surse atrase
Agenți
economici,
BL Stăuceni,
surse atrase
Agenți
economici,
BL Stăuceni,
surse atrase
Agenți
economici,
BL Stăuceni,
surse atrase
Agenți
economici,
BL Stăuceni,
surse atrase

Subtotal OS 3

OS 4
Dezvoltarea
capacităţilor
umane din
sectorul
turismului, atât
cantitativ cât și
calitativ

1. Organizarea
cursurilor de
instruire ale
persoanelor
implicate în
turism

2. Efectuarea
vizitelor de studiu
în destinații
turistice remarcabile
3. Dezvoltarea
capacităţilor în
turism la angajaţii
Muzeu local

4. Dezvoltarea
competenţelor de
marketing turistic

Training-uri specializate: derularea
de programe de pregătire
profesională pentru specialiști în
turism, inclusiv ghizi turistici,
manageri de centre de informare
turistică și manageri ai organizațiilor
de gestionare a destinației;
Îmbunătățirea competențelor
practice ale absolvenților de turism
(nivel mediu și superior);
Crearea unui program de
voluntariat pentru dezvoltarea
destinației turistice.
Implementarea programelor de
educație ecologică, inclusiv și
ecoturistică a copiilor, tinerilor etc.
(conform OS 5, A 5.13 din PS).
Vizită de lucru și schimb de
experiență la muzeul Orhei Vechi
Vizită de documentare în Romania
Training gestionarea datelor privind
performanțele turistice ale
destinației turistice
Elaborarea Dosarelor excursiilor
generale, tematice, speciale (texte
de control, fișe metodice, material
demonstrativ)
Training-uri tematice
Elaborarea Planului de marketing al
destinației turistice Stăuceni

100000

100000

10000

20000

10000

50000

7925000

angajați
relevanți,
Stăuceni

BL Stăuceni,
surse atrase

30000

Admin.
Muzeu

BL Stăuceni,
surse atrase

30000

Primăria, GL

BL Stăuceni,
surse atrase

30000

2022

Primar, CL;
grup de lucru

BL Stăuceni,
surse atrase,

10000

2021

Adm. Muzeu

BL Stăuceni,
surse atrase

1000

2021

Adm. Muzeu

BL Stăuceni,
surse atrase

6000

2020

angajați

BL Stăuceni,
surse atrase

3000

2021

Admin.
Muzeu

BL Stăuceni,
surse atrase

30000

angajați
Muzeu
adm. Muzeu

BL Stăuceni,
surse atrase
BL Stăuceni,
surse atrase

15000

20202021

2022

sistem.
2021

Subtotal OS 4

5000

160000
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OS 5.
Consolidarea
imaginii
destinației
turistice
Stăuceni și
realizarea unei
promovări
complexe

1. Realizarea
conceptului de
promovare
turistică

2. Promovarea
pagini web/fb a
Stăuceni cu
informații
turistice
3. Crearea reţelei
de panouri
informaţionale şi
orientare turistice

4. Susținerea unui
ciclu de emisiuni
radio/tv, articole
în presa scrisă
Publicarea
Ghidului turistic al
destinației

5. Participarea la
târguri, forumuri,
expoziţii
specializate

Elaborarea Conceptului de
promovare a destinației Stăuceni și
eficientizarea activității de
informare turistică
Crearea unui brand turistic local
Intensificarea activității de
promovare, folosind mediul online
și offline.
Elaborarea conținutului de turism
pe pagina web Stăuceni
Elaborarea conținutului de turism
pe pagina fb și asigurarea prezenței
active pe social media
Menținerea și suplinirea numărului
de panouri informatice și turistice
de pe teritoriul comunei (conform
OS 6, A 6.2 din PS)
Amenajarea informativă a 2 trasee
turistice (vatra veche, traseu
tematic vitivinicol)
Amenajarea hărții și panourilor
informative la 2 intrări în sat
Amenajarea indicatoarelor turistice
rutiere la atracțiile majore
Amenajare informațională a
atracțiilor (plachete informative)
Amenajarea machetelor miniatură a
obiectelor dispărute (biserica de
lemn, vatra veche a satului)
Amenajarea puncte de self-info
(primărie, muzeu)
Elaborarea și implementarea
Planului media al destinației
turistice Stăuceni
Producerea de material distributiv
promoțional (fluturași-hărți,
tombole tematice, etc)
Elaborarea și distribuirea Ghidului
turistic al Stăuceni
Producerea de material foto/video
obiecte rare, originale,
personalități, etc.
Producerea unui material
documentar video la tematica
„Oportunități pentru dezvoltarea
turistică a c. Stăuceni, mun.
Chișinău (conform OS 2, A 2.4 din
PS)
Desfăşurarea evenimentelor
cultural-artistice și sportive anuale
în cadrul comunei (conform OS 4, A
4.12 din PS)
Elaborarea Calendarului prezenței
Stăuceni la evenimente regionale,
naționale și internaționale

2021

Primar, GL

BL Stăuceni,
surse atrase

10000

2021

Primar, GL

BL Stăuceni,
surse atrase
BL Stăuceni,
surse atrase

20000

BL Stăuceni,
surse atrase

3000

Primar, GL

20000

2020

Primar, GL

2020

Primar, GL

2022

Secretar CL

BL Stăuceni,
surse atrase,

10000

2020

Primărie
Stăuceni

surse atrase

25000

2020

Primăria
Stăuceni

BL Stăuceni,
surse atrase

6000

2020

Primăria
Stăuceni

BL Stăuceni,
surse atrase

25000

2021

Adm. Muzeu

BL Stăuceni,
surse atrase

2500

2021

Adm. Muzeu

BL Stăuceni,
surse atrase

5000

2021

Primăria
Stăuceni

BL Stăuceni,
surse atrase

10000

2021

Adm. Muzeu

BL Stăuceni,
surse atrase

5000

angajați
Muzeu

BL Stăuceni,
surse atrase

3000

2021

Adm. Muzeu

BL Stăuceni,
surse atrase

20000

2021

Adm. Muzeu

BL Stăuceni,
surse atrase

1000

2022

Primar, CL

BL Stăuceni,
surse atrase,
donatori

25000

Primar,

BL Stăuceni,
surse atrase,
AE

600000

permane
nt

Sitem.

2020

Primar, GL

0

0
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Elaborare unui complet expozițional
mobil reprezentativ Stăuceni
Asigurare prezență la minim 4
evenimente naționale/regionale
anual

2021
Sistem.

Adm. Muzeu

BL Stăuceni,
surse atrase

5000

Primar, GL

BL Stăuceni,
surse atrase

6000

Subtotal OS 5
TOTAL
GENERAL

801500

14730500

