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Anexa nr. 1 la PRS 

Cadrul normativ în domeniul turismului 

 

I. Acte normative ce vizează direct domeniul turismului 

 

a) Legi 

1. Legea nr. 352-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi 

desfăşurarea activităţii turistice în Republica Moldova 

2. Legea nr. 160 din 22 iulie 2011 privind reglementarea prin autorizare a 

activităţii de întreprinzător 

3. Legea nr. 451 din 30 iulie 2001 privind reglementarea prin licenţiere a 

activităţii de întreprinzător 

4. Legea nr. 231 din 23 septembrie 2010 cu privire la comerțul interior 

5. Legea nr. 105 din 13 martie 2003 privind protecția consumatorilor 

6. Legea nr. 131 din 08 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activităţii de 

întreprinzător 

7. Legea nr. 200 din 16 iulie 2010 privind regimul străinilor în Republica 

Moldova 

8. Legea nr. 530 din 11 octombrie 2001 privind aderarea Republicii Moldova la 

Statutul Organizaţiei Mondiale a Turismului 

9. Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 06 iunie 2002 

 

b) Hotărîri de Guvern 

 

1. Hotărîrea Guvernului nr. 338 din 19 mai 2014 cu privire la aprobarea Strategiei 

de dezvoltare a turismului „Turism 2020”. 

2. Hotărîrea Guvernului nr. 554 din 24 mai 2004  cu privire la aprobarea 

Programului Naţional în domeniul turismului „Drumul vinului în Moldova” 

3. Hotărîrea Guvernului nr. 643 din 27 mai 2003 cu privire la aprobarea Normelor 

metodologice şi criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de 

cazare şi de servire a mesei. 

4. Hotărîrea Guvernului nr. 1470  din 27 decembrie 2001 cu privire la  contractul 

turistic, voucherul turistic şi fişa de evidenţă statistică a circulaţiei turiştilor la frontiera 

Republicii Moldova. 

5. Hotărîrea Guvernului nr. 215 din 22 februarie 2002 cu privire la evidenţa 

circulaţiei turiştilor în punctele de trecere a frontierei de stat. 

6. Hotărîrea Guvernului nr. 559 din 14 august 2015 cu privire la aprobarea 

Conceptului Sistemului informaţional automatizat „Registrul turismului” 
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II. Acte normative ce vizează aspecte de valorificare a resurselor turistice 

a) Legi 

 

1. Legea nr. 239 din 13 octombrie 2016 cu privire la aprobarea Strategiei Naționale de 

Dezvoltare Regională pentru anii 2016 - 2020 

2. Legea nr. 1530-XII din 22 iunie 1993 privind ocrotirea monumentelor 

3. Legea culturii nr. 413-XIV din 27 mai 1999 

4. Legea muzeelor nr. 1596-XV din 27 decembrie 2002 

5. Legea nr. 1421-XV din 31 octombrie 2002 cu privire la teatre, circuri și organizații 

concertistice 

6. Legea nr. 135-XV din 20 martie 2003 privind meșteșugurile artistice populare 

7. Legea nr. 218 din 17 septembrie 2010 privind protejarea patrimoniului arheologic 

8. Legea nr. 280 din 27 decembrie 2011 privind protejarea patrimoniului cultural 

naţional mobil 

9.  Legea monumentelor de for public nr. 192 din 30 septembrie 2011 

10.  Legea nr. 58 din 29 martie 2012 privind protejarea patrimoniului cultural imaterial 

11.  Hotărîrea Parlamentului nr. 1531-XII din 22 iunie 1993 pentru punerea în aplicare a 

Legii privind ocrotirea monumentelor 

12.  Legea nr. 1538-XIII din 25 februarie 1998 privind fondul ariilor naturale protejate de 

stat 

13.  Legea nr. 1515 – XII din 16 iunie 1993 privind protecţia mediului înconjurător 

14.  Legea nr. 1102 – XIII din 06 februarie 1997 cu privire la resursele naturale 

15.  Legea nr. 764-XV  din 27 decembrie 2001 privind organizarea administrativ-

teritorială a Republicii Moldova 

16.  Codul silvic nr. 887 din 21 iunie 1996 

17.  Codul funciar nr. 828 din 25 decembrie 1991 

 

b) Hotărîri de Guvern 

1. Hotărârea Guvernului nr. 737 din 11 iunie 2002 privind reglementarea funcţionării 

zonelor de recreere aferente bazinelor acvatice 
De completaT – LA NECESITATE 


