
ANEXA 1 

 

 

Cadrul  normativ al turismului 

Legislaţia de bază a Republicii Moldova ce reglementează sectorul turism: 

- Legea nr. 352 din 24 noiembrie 2006, cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii 

turistice în Republica Moldova.  

- Legea nr. 451-XV din 30 iulie 2001, privind reglementarea prin licenţiere a activităţii de 

întreprinzător. 

- Legea nr. 200 din 16 iulie 2010, privind regimul străinilor în Republica Moldova. 

- Hotărârea Guvernului nr. 1470  din 27 decembrie 2001, conţine prevederi cu privire la  

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

frontiera Republicii Moldova. 

-  Hotărârea Guvernului nr. 643 din 27 mai 2003, cu privire la Normele metodologice şi 

criteriile de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare şi de servire 

a mesei. 

- Programul Naţional în domeniul turismului „Drumul vinului în Moldova”, aprobat prin 

Hotărârea Guvernului nr. 554 din 24 mai 2004. 

- Hotărâre cu privire la impulsionarea dezvoltării turismului în mediul rural nr. 979 din 

12.08.2008. 

- Hotărâre cu privire la ameliorarea situaţiei din industria turismului nr. 74 din 28.01.2002.

   

- Hotărâre pentru aprobarea Regulamentului cu privire la Registrul turismului nr. 615 din 

11.07.2001. 

 

Legislaţia Republicii Moldova ce reglementează aspecte de valorificare a resurselor cu 

funcţionalitate turistică: 

- Legea privind ocrotirea monumentelor / Nr. 1530-XII, 22.06.93 

- Legea privind registrul monumentelor istorice ocrotite de stat / Nr. 151-XII din 23.06.1993 

- Legea privind protecţia mediului înconjurător / Nr. 1515-XII, 16.10.93. 



- Legea cu privire la resursele naturale / Nr. 1102-XIII, 06.02.97. 

- Legea privind fondul ariilor naturale protejate de stat / Nr. 1539-XIII, 25.02.98 

- Codul silvic/ Nr. 887, 21.06.96 

- Legea privind administraţia publică locală / Nr. 191-XIV, 12.11.98 

- Legea serviciului public /. Nr.  443-XIII, 04.05.95 

- Legea privind finanţele publice locale / Nr. 491-XIV, 09.07.99 

- Codul funciar a RM, legea nr.828-XII din 25.XII.91 

- Hotărârea Guvernului RM privind reglementarea funcţionării zonelor de recreere aferente 

bazinelor acvatice, nr.737 din 11.06.2002 

- Convenţia privind protecţia patrimoniului mondial cultural şi natural din 1972, în vigoare 

pentru Republica Moldova din 5.07.2002 

 


