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Prezenta analiză a fost efectuată în conformitate cu Planul anual de implementare 
a Strategiei de Dezvoltare Regională Nord 2016-2020, pentru anul 2018 și 
reprezintă o completare a PRS în domeniul sporirii atractivității turistice a RDN, 
aprobat prin Decizia nr.2 din 18.01.2017 al CRD Nord 



Scopul studiului 
evaluarea situației actuale și a oportunităților de dezvoltare a 
agroturismului în RDN, identificarea și descrierea satelor cu 

potențial turistic, care pot să ofere condiții de excepție 
vizitatorilor naționali și străini.  



Pentru atingerea acestui scop au fost utilizate următoarele 
metode și activități:  

 Activitatea de birou:  

 identificare şi evaluare, culegere şi analiză de informaţiilor secundare; 

 analiza juridică a cadrului normativ  

 centralizarea informațiilor dobândite anterior, prelucrarea bazei de date 
regională în domeniul turism;  

 Stabilirea criteriilor pentru identificarea localități cu potențial turistic, în 
vederea realizării studiului de caz; 

 Elaborarea și expedierea chestionarelor actorilor implicați în cercetare; 

 Vizite în teren, în satul Chișcăreni, raionul Sângerei, la patru pensiuni 

 Publicarea analizei pe site-ul ADR Nord. 

 



Grupul țintă 
-   Autoritățile Publice Locale I, II;  
-   Populația RDN; 
-   Proprietari de pensiuni turistice și agropensiuni; 
-   ÎMM din sectorul servicii și agrement. 
 

 

Rezultate așteptate  
-   Analiza diagnostic asupra situației de referință; 
-   Baza de date completată la capitolul turism rural din RDN; 
-   1 publicație diseminată on-line. 



privind  analiza-diagnostic a turismului rural și 
agroturismului în RDN 

  

ASPECTE GENERALE 



CUPRINS 

1. Considerații introductive 
   1.1 Scopul, metodologia și procesul de elaborare a analizei-diagnostic 
   1.2 Rezumatul executiv al analizei 
2. Abordări generale ale turismului rural și agroturismului  
    2.1 Particularități ale turismului rural și agroturismului  
    2.2  Aspecte privind experiența altor țări în dezvoltarea turismului rural: România, Polonia, 
Estonia, Letonia.  
3.Turismul rural și agroturismul – alternativă pentru dezvoltarea zonelor rurale din RDN   
   3.1  Analiza resurselor turistice naturale și antropice din mediul rural, pe raioane 
   3.2  Evaluarea situaţiei actuale a structurilor de primire cu funcție de cazare și  cu funcție de 
alimentare din RDN 
   3.3  Particularităţi ale satelor moldoveneşti din RDN ca atracţii turistice 
   3.4 Analiza SWOT  a turismului rural și agroturismului din RDN 
4.Studiu de oportunitate privind dezvoltarea turismului rural și agroturismului în RDN 
5.Provocări și soluții în dezvoltarea turismului rural din RDN.  





Context analitic 

• RDN dispune de un valoros cadru natural în localitățile rurale, care țin în 
cea mai mare parte de monumente ale naturii, rezervații peisajere, 
monumente de arhitectură peisajeră etc.; 

• Potențialul cultural din localitățile rurale este dat de varietatea 
monumentelor istorice, arhitectonice, de arta și de foarte buna conservare 
a civilizației populare (folclor, etnografie, arta populara); 

• În RDN sunt înregistrate 25 de structuri de primire turistice, cu funcții de 
cazare și de servirea mesei, printre care 14 hoteluri , 5 pensiuni turistice , 
4 vile turistice  și 2 pensiuni agroturistice (din informația oferită de Agenția de Investiții); 

• Unitățile de alimentare în mediul rural sunt slab dezvoltate sau practic 
lipsesc, iar turiștii nu au unde lua masa în condiții de siguranță alimentară.  



Repartiția unităților de alimentare publică în mediul 
urban/rural, pe raioane 



privind turismul rural și agroturismul  
în Regiune de Dezvoltare Nord 

Studiu de caz  



Satele din RDN cu potențial turistic natural și/sau 
antropic 

din 408 sate din RDN, au fost 
identificate 22 de sate cu cele mai 
valoroase elemente turistice 
naturale îmbinate cu cele antropice: 
 
Briceni: s. Corjeuți; s. Criva; s. Perirîta;  
Dondușeni: s. Arionești,;  s.Țaul;  
Edineț: s. Brînzeni; s. Gordinești, com. Trinca; 
Fălești: s. Rediu de Sus, com. Albinețul Vechi; s. 
Petrosu; 
Florești: s. Domulgeni; s. Băhrinești; 
Glodeni: s. Balatina; s. Cobani; 
Ocnița: s. Călărășăuca, s. Naslavcea;  
Rîșcani: s. Duruitoarea; s. Costești; 
Sîngerei: s. Chișcăreni, s. Rădoaia; 
Soroca: s. Rudis, s. Cosăuţi. 



O bună practică în promovarea potențialului turistic poate servi comuna Chișcăreni, r-l 
Sângerei, grație proiectului „Integrarea Migrației în Dezvoltarea Locală”, lansat de 

Programul Națiunilor Unite pentru Dezvoltare în Moldova (PNUD), 4 gospodării, inclusiv 
familii de migranți/familii ale băștinașilor și-au consolidat capacitățile în prestarea 

serviciilor turistice prin amenajarea condițiilor de primire a turiștilor și servicii conexe:  
Casa rurală „La bunica”, „Casa rustică”, „Casa din vale” și „Albinuța”. 

  





Provocări și soluții în dezvoltarea turismului rural din RDN 

 Provocări și soluții cu privire la cadrul legislativ şi normativ - asigurarea unui cadru normativ clar și 

previzibil în ceea ce privește practicarea turismului rural, în particular prin introducerea unor stimulente și facilități care ar promova 
inițiativele antreprenoriale în RDN; 

 

 Provocări și soluții cu privire la promovarea și valorificarea potențialului turistic din RDN - o 

atenție deosebită trebuie acordată formării și promovării produsului turistic rural atât pe plan național, cât și internațional, prin 
publicarea unor buletine informative despre produsul turistic din RDN; editarea de către fiecare raion a unor broșuri, cataloage cu 
obiectivele turistice specifice raionului etc. În promovarea imaginii unei localități rurale un loc aparte îl are managementul 
brandului. Din aceste considerente localitățile rurale ar fi bine să pună accentul pe identitatea, personalitatea localității și să o facă 
distinctivă și diferită față de destinațiile concurenților săi. 

 

 Provocări și soluții cu privire la infrastructura turistică - Dilema se propune a fi soluţionată prin colaborarea 

mai intensă cu APL, ONG de profil și antreprenori locali, prin implementarea în regiune a proiectelor investiționale de infrastructură 
turistică, toate acestea urmărind, în consecinţă, dezvoltarea turismului intern şi receptor. 

 

 Provocări și soluții cu privire la identificarea şi valorificarea oportunităţilor investiţionale - 
identificarea oportunităţilor investiţionale în turism poate fi realizată la diverse întruniri ale mediului de afaceri, organizarea unor 
evenimente cum ar fi Forumul de investiţii în turism, seminare de instruire pentru scrierea proiectelor și aplicarea lor etc.  

 



 

 
Vă mulţumesc pentru atenţie! 

 

 


