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Un turist este un consumator al unui tur al unui produs turistic sau al serviciilor turistice; un vizi-
tator temporar al unei localități, localități, teritorii sau țări, indiferent de cetățenia, naționalitatea, 
sexul, limba și religia, care locuiesc în localitate timp de cel puțin 24 de ore, dar nu mai mult 
de 12 luni într-un an calendaristic sau în afara locului de reședință în propria țară și care au 
petrecut cel puțin o ședere peste noapte; care călătoresc în scopuri de plăcere sau în scopuri 
educaționale, medicale, de afaceri și care nu desfășoară activități la locul de ședere temporară, 
plătite dintr-o sursă locală.

Un turist intern este un vizitator temporar care face cel puțin o ședere peste noapte într-un loc 
vizitat, locuiește permanent într-o anumită localitate și călătorește în scopuri de turism într-o 
altă localitate din propria țară, dar în afara habitatului său normal pentru o perioadă care nu 
depășește 12 luni activitate plătită în locul șederii temporare.

Agent de turism este o organizație sau un antreprenor individual care desfășoară vânzări de 
tururi formate de un operator de turism. Un agent de turism achiziționează tururi de la un ope-
rator de turism și vinde un produs turistic cumpărătorului sau acționează ca intermediar între 
turist și operatorul de turism pentru un comision furnizat de operatorul de turism.

Turismul este plecarea (călătoria) vizitatorilor într-o altă țară sau localitate care este diferită de 
locul de reședință permanentă pentru o perioadă mai mică de un an, cu orice scop principal, 
cu excepția activităților plătite.

O destinație turistică este un sistem teritorial socio-economic gestionat, care are un potențial 
de resurse turistice, cu o anumită specificitate sau direcție de atragere a turiștilor de valoare 
competitivă pentru consumatori și atrage fluxuri turistice în mod constant.

Resursele de turism – obiecte naturale, istorice, socio-culturale, inclusiv obiecte ale specta-
colului turistic, precum și alte obiecte care pot satisface nevoile spirituale și de altă natură ale 
turiștilor, contribuie la menținerea mijloacelor lor de trai, la restabilirea echilibrului emoțional 
și a forței fizice.

Grupul de turism reprezintă concentrarea pe un teritoriu limitat a întreprinderilor și organizațiilor 
interconectate care se ocupă cu dezvoltarea, producția, promovarea și vânzarea unui produs 
turistic, precum și cu activități legate de industria turismului și servicii de agrement.

Traseul turistic – modul de deplasare a turiștilor, care determină vizitele secvențiale ale mo-
numentelor istorice și naturale, precum și alte locuri, de exemplu, oprirea locurilor de oprire. 
Traseul poate fi dezvoltat de o companie de turism sau independent de turiști. În cazul unui 
traseu organizat de o agenție de turism, participanților li se oferă servicii de ghidare, excursie, 
precum și alte servicii, cum ar fi transportul.

Indicativul de circulație (indicatorul) – indicație rutieră de informare indicând direcția de de-
plasare spre locul turistic sau locația acestuia.

Operatorul de turism (operatorul de turism) este o organizație dedicată grupării tururilor și for-
mării unui complex de servicii pentru turiști, promovarea și realizarea de excursii. Operatorul 
de turism dezvoltă pachete de călătorie, oferă servicii de călătorie, calculează prețurile pentru 
excursii, transferă tururi agenților de voiaj pentru vânzarea lor ulterioară către turiști, oferă su-
port informativ pentru implementarea turului.

Ghidul este o persoană instruită profesional, care oferă servicii de excursii, servicii organizaționale 
turiștilor care se familiarizează cu resursele turistice din țara (locului) de ședere temporară.

Rezervație – o arie naturală protejată, în care sub protecție se poate localiza întregul complex 
natural (dacă rezerva este complexă), și unele dintre părțile sale: numai plante, numai animale 
(sau speciile lor individuale).

G LOS A R 
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Rezerva este o parte a teritoriului (aria de apă) unde întregul complex natural este conservat 
în stare naturală, iar vânătoarea este interzisă. În plus, orice activitate economică este interzisă 
pe teritoriul rezervei.

Infrastructura de turism – un complex de infrastructuri, inginerie și rețele de comunicații, in-
clusiv telecomunicații, drumuri, întreprinderi din industria turistică adiacentă, asigurând ac-
cesul normal al turiștilor la resursele turistice și utilizarea lor adecvată în scopuri turistice, 
asigurând viața întreprinderilor din industria turismului și turiștilor înșiși.

Cafe – instituție de catering și de agrement, similar cu un restaurant mic, dar cu o gamă limitată 
de produse în comparație cu un restaurant, de asemenea, posibil, cu autoservire.

Catering este o filială a sectorului public de catering în legătură cu furnizarea de servicii în 
locații îndepărtate, inclusiv toate întreprinderile și serviciile care oferă servicii de contracta-
re pentru catering pentru angajații companiilor și persoanelor fizice în interior și în catering, 
precum și servirea diferitelor evenimente și vânzări cu amănuntul de produse culinare gata 
preparate produse.

Camperul este un turist care călătorește cu mașina și cu ajutorul unui camping.

Camping – tabără pentru autoturisme, dotată cu corturi sau alte facilități de vară ușoare (de 
exemplu, bungalouri), parcare, sisteme de alimentare cu apă și canalizare și dotate cu echipa-
mente de gătit.

Hotelul este un tip tradițional de întreprindere hotelieră care oferă servicii de cazare, are un per-
sonal de însoțitori și oferă o gamă largă de servicii suplimentare și un nivel ridicat de confort.

Pensiunea este un tip de hotel cu servicii de cazare și un serviciu complet de rezidenți.

Zona de conservare – zona care necesită protecție specială datorită caracteristicilor sale natu-
rale, culturale sau de altă natură.

Călătorii – mișcarea pe orice teritoriu sau zonă de apă în scopul studierii lor, precum și în sco-
puri educaționale, educaționale, sportive și de altă natură.

Turist internațional (străin). O persoană care călătorește pentru turism într-o altă țară, care nu 
este țara sa de reședință obișnuită, pentru o perioadă de cel puțin 24 de ore, fără a se angaja 
în activități remunerate.

Turismul științific – reprezintă excursii turistice în scopuri de cercetare, dar și cu scopul de a 
participa la diverse simpozioane, congrese, întâlniri.

Turismul educațional (excursii de studiu) este o călătorie turistică pentru a obține noi 
cunoștințe și abilități. În astfel de tururi, accentul se pune, de obicei, pe învățarea limbilor, dar 
există, de asemenea, excursii destinate învățării jocurilor sportive, oricărui tip de sport, formare 
avansată și așa mai departe.

Turism organizat – o excursie organizată de companii turistice la standarde sau dezvoltate pe 
traseul turistic.

Turismul medical și de sănătate este un tip de tratament în sanatoriu și consideră organizarea 
îmbunătățirii sănătății din punct de vedere al călătoriei. Acest lucru se realizează prin formarea 
unui produs turistic bazat pe tratament, reabilitare, reabilitare, îmbunătățire a calității vieții, prin 
satisfacerea pe deplin a nevoii de odihnă, reabilitare și tratament, folosind diferite componen-
te ale complexului natural (peisaj, climat confortabil, mod sănătos, mediu în schimbare etc.) 
și – astfel de metode de influență asupra corpului uman ca balneară, peloidă, peisaj, thalasso 
și climatoterapie.

Turismul vinicol sau enoturismul – turismul, al cărui scop este de a gusta, consuma și cum-
păra vin direct în vinăria. Turismul turistic poate include vizite la vinării, podgorii, restaurante 
renumite, festivaluri de vinuri și alte evenimente speciale.

Gastronomia turistică este un tip de turism, al cărui scop principal este familiarizarea cu o 
anumită țară prin prisma gastronomiei naționale. Pentru un turist gastronomic, mâncarea este 
în primul rând o categorie de cultură. Din această perspectivă, bucătăria tradițională este per-
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cepută în legătură cu istoria, religia, economia, politica, obiceiurile, legendele și alți factori care 
formează identitatea unică a unei țări sau a unei regiuni.

Turismul de afaceri este o ramură a afacerilor turistice, care include excursii la târguri, expoziții, 
congrese, seminarii și cursuri de formare, cursuri intensive și călătorii de afaceri private. Obiec-
tivele turismului de afaceri sunt formarea, schimbul de experiență, promovarea produselor, 
căutarea partenerilor de afaceri, contractarea și așa mai departe.

Turismul de agrement. Turismul pentru recreere și recreere. Trăsăturile distinctive ale turismului 
de agrement sunt:   durata lungă a călătoriei; un număr mic de orașe din traseu; durata lungă de 
ședere a turistului în același loc (în principal la stațiune). Turismul de agrement este considerat 
sezonier și este reprezentat în principal de cele două tipuri cele mai populare - schi și plajă.

Turismul religios (turismul pelerin) – este o călătorie turistică pentru a vizita localuri religioase, 
locuri de cult, precum și participarea la ritualuri și ritualuri religioase.

Restaurantul este o companie de catering cu o gamă largă de mâncăruri complexe, inclusiv 
preparate personalizate și specialități.

Sanatoria este o instituție terapeutică și profilactică în care pentru tratarea și prevenirea bolilor folo-
sesc în principal factori naturali (climă, ape minerale, noroi curativ, baie de mare etc.) în combinație 
cu terapia fizică, terapia fizică și nutriția respectarea unui anumit mod de tratament și odihnă.

O casă rurală (pensiune) este o formă de cazare pentru turiști, creată pe baza unei case rurale 
tipice, oferind cazare de bază și servicii de catering pentru turiști.

Turismul rural (agroturism) este un sector al industriei turistice, axat pe utilizarea resurselor 
naturale, culturale, istorice și de altă natură ale zonei rurale și a caracteristicilor acesteia pentru 
crearea unui produs turistic integrat.

Turismul de evenimente este o direcție a turismului în care călătoriile turistice sunt programa-
te pentru orice evenimente specifice (evenimente), cum ar fi festivaluri, expoziții.

Turism de aventură sportiv. Acest tip de turism include turismul în scopul activităților în aer 
liber și al sportului. Nu există un singur standard pentru turismul de agrement și de aventură, 
nu există o definiție clară a modului în care nu există o formulă unică pentru crearea de ex-
cursii de aventură sportivă. Acestea includ vânătoare și pescuit, drumeții și ciclism, speologie, 
alpinism, parașutism, călărie și multe alte activități active.

Tranzit – Transportul pasagerilor dintr-o țară în alta printr-o țară intermediară.

Turismul comercial include excursii turistice, cu scopul de a achiziționa diverse bunuri. Acest 
tip de turism este în afara sezonului, totuși, acesta poate fi urmărit până la sezonalitate, care 
depinde de perioada reducerilor de vacanță.

Ecoturismul este o formă de turism care se concentrează pe vizitarea teritoriilor naturale relativ 
neafectate de impactul antropic.

Excursionist- Un vizitator temporar într-o zonă, localitate sau țarăcare se află în localitate în 
scopuri turistice mai puțin de 24 de ore.

Turism de excursii. Acestea includ călătorii și călătorii cu scopuri educaționale. Nu este un tip 
de turism independent, deoarece practic completează orice alt tip de turism.

Un ghid este un specialist care efectuează excursii pentru turiștii externi sau interni.

Turismul empiric (experiental) este turismul bazat pe cunoaștere și pe propria sa experiență 
senzorială. Un astfel de turism este una dintre cele mai eficiente modalități de dezvoltare per-
sonală, permite turiștilor să se apropie de propria lor lume interioară și să contribuie la întrea-
ga viață a ceea ce se întâmplă. Turismul cognitiv-empiric, în funcție de disponibilitatea unei 
abordări moderne a organizării turismului, poate include tipuri de turism precum turismul 
de agrement, turismul turistic, turismul rural (agroturism), turismul ecologic (turismul verde), 
turismul religios hobby turism), turismul de agrement, turismul etnic și astfel de tipuri speciale 
de turism precum gastronomic, vin, industrial etc.



REZUMAT
Ca urmare a analizei, pentru a determina 
gradul de atractivitate a regiunii de dez-
voltare a UTA Găgăuzia, s-au făcut con-
cluzii generale care au stat la baza stabi-
lirii obiectivelor programului de creștere a 
atractivității turistice a regiunii.

• Turismul din Găgăuzia este foarte slab 
dezvoltat. Concurența slabă pe piața ser-
viciilor turistice, lipsa managementului 
calității pentru dezvoltarea ofertei turisti-
ce a dus la faptul că raportul dintre preț 
și calitatea serviciilor le face neatractive 
pentru turiști, în special turiștii petrecând 
cel mult o zi în Găgăuzia.

• Diaspora Găgăuziei vede potențialul tu-
ristic al regiunii, bazat pe tradițiile și cul-
tura oamenilor, asupra patrimoniului is-
toric și natural. Reprezentanții diasporei 
pentru îmbunătățirea situației în dome-
niul turismului oferă organizarea de noi 
evenimente turistice atractive, concen-
trându-se pe îmbunătățirea calității ser-
viciilor turistice, cu o mare atenție acor-
dată surselor de informare și promovării 
active și eficiente a regiunii din afara țării.

• Doar 10% dintre respondenții intervievați 
ai grupului țintă de oameni de afaceri de 
astăzi sunt pregătiți să dezvolte activități 
turistice, dintre care 20% sunt gata să-și 
investească banii în dezvoltarea turis-
mului în prezent. Mulți dintre cei care nu 
sunt gata să investească în turismul de 
astăzi încă doresc să dezvolte activități 
suplimentare, inclusiv turism, dar nu 
sunt informați despre oportunitățile care 
există în acest domeniu. Programul va fi 
capabil să-i ajute să identifice astfel de 
oportunități. Aceasta înseamnă că în-
treprinderea dorește să investească și 
să dezvolte turismul, dar are nevoie de 
programe de suport financiar și tehnic 
(informarea, promovarea, instruirea este 
ceea ce majoritatea respondenților au 
remarcat).

• GIL-urile din Găgăuzia au început deja 
să dezvolte și să implementeze proiec-
te de dezvoltare a turismului, dar nu au 
experiență și cunoștințe la nivel regional 

și local pentru planificarea adecvată a 
activităților turistice.

• Resursele turistice ale Găgăuziei permit 
organizarea unei game largi de tipuri 
de turism, dar majoritatea au nevoie de 
investiții pentru a crea condiții adecvate 
pentru includerea lor în cifra de afaceri 
a turismului. În același timp, concentra-
rea resurselor turistice disponibile nu 
este suficientă pentru a se concentra 
pe un anumit tip de turism și vă permi-
te să combinați diferite tipuri de turism 
pentru a acoperi mai multe categorii de 
turiști. În complex puteți să oferiți vinuri 
bune, mâncare, informații interesante, 
experiență și multe emoții pozitive de la 
comunicarea cu locuitorii din regiune și 
cunoașterea culturii și istoriei poporului 
găgăuz. O analiză multi-criterială a con-
firmat faptul că turismul experimental și 
educațional reprezintă cea mai optimă 
direcție a turismului din Găgăuzia.

• Gradul de atractivitate a turismului în Gă-
găuzia nu este la cel mai înalt nivel, dar 
nu este nici foarte scăzut, datorită intere-
sului sporit față de cunoașterea poporu-
lui găgăuz, a culturii și a istoriei acestuia. 
Nivelul scăzut al calității serviciilor turis-
tice din Găgăuzia și interesul sporit în re-
giune confirmă că există potențial pentru 
dezvoltarea turismului, dar este necesar 
să se îmbunătățească calitatea serviciilor 
turistice și să se pregătească personalul 
adecvat pentru prestarea acestora, pen-
tru a asigura o promovare puternică și 
informații relevante pentru turiști.

• Agențiile de turism au confirmat faptul 
că caracteristica specifică Găgăuziei este 
o cultură, limbă, tradiții și patrimoniu di-
versificate, care sunt interesante în spe-
cial pentru turiștii urbani. Aceasta face ca 
regiunea să fie atractivă nu numai pentru 
turiștii externi, ci și pentru turiștii locali. 
Faptul că foarte puțini turiști se întorc 
(mai ales turiștii din Turcia) vorbesc des-
pre calitatea scăzută a serviciilor și des-
pre lipsa unei varietăți de oferte turistice. 
Se poate spune că așteptările turiștilor 
nu coincid cu calitatea serviciilor primite.
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Dezvoltarea durabilă a turismului în UTA Găgăuzia, prin realizarea unui echilibru în imple-
mentarea obiectivelor de dezvoltare economică, de mediu, socială și culturală ale regiunii, 
ținând seama de interesele turiștilor, regiunii și populației locale, pe baza utilizării raționale 
a resurselor turistice disponibile și a unui parteneriat cuprinzător: rezidenți și afaceri 

Găgăuzia – destinație turistică dezvoltată cu succes, promovată în cadrul brandului turistic 
național

Asigurarea condițiilor prielnice pentru dezvoltarea pe termen lung a turismului în Găgău-
zia, astfel încât, prin atragerea investițiilor în dezvoltarea și îmbunătățirea calității servici-
ilor turistice, încurajând deschiderea de noi locuri de muncă și utilizînd eficient resursele 
turistice în regiune, treptat, până în 2025, va crește CONTRIBUȚIA DIRECTĂ a turismului la 
PIB(regional) pînă la 1%.

1. Promovarea îmbunătățirii calității serviciilor turistice și a diversității acestora, astfel în-
cât șederea turiștilor străini în Găgăuzia să se mărească în medie de min. 3 zile;

2. Dezvoltarea infrastructurii turismului rural din Găgăuzia, care implică cel puțin 80% din 
localitățile din regiune în activitățile turistice (până în 2025);

3. Creșterea fluxului turiștilor interni în Găgăuzia, prin crearea condițiilor de recreare acti-
vă, combinate cu activități sportive, medicale și alte activități conexe, pe baza a cel puțin 
2 obiective de nivel național. 

Dezvoltarea industriei turismului în regiune va fi asigurată de următoarele domenii prioritare 
identificate pe baza analizei SWOT:

1. Dezvoltarea infrastructurii de management, monitorizare și evaluare a dezvoltării turis-
mului la nivel regional, care va include managementul fluxului de informații turistice și 
va reprezenta interesele tuturor părților interesate în dezvoltarea turismului;

MISIUNEA	
PROGRAMULUI :

VIZIUNEA	
PROGRAMULUI :

OBIECTIVUL	STRATEGIC	
AL 	PROGRAMULUI :

OBIECTIVE	SPECIFICE 	ALE 	PROGRAMULUI	
DE 	DEZVOLTARE	A 	TURISMULUI	
ÎN 	UTA	GĂGĂUZIA :
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2. Dezvoltarea infrastructurii de acces la resur-
sele turistice existente, pentru valorificarea 
lor (utilizarea eficientă în scopuri turistice);

3. Promovarea puternică și eficientă a unei 
destinații turistice - Găgăuzia, publicita-
te și suport informativ pentru promova-
rea unui produs turistic pe piața internă 
și internațională - digitizarea resurselor 
informaționale turistice;

4. Încurajarea creării de clustere de turism 
și dezvoltarea rețelelor între toți actorii 
interesați în dezvoltarea turismului;

5. Pregătirea resurselor umane pentru furni-
zarea și promovarea serviciilor turistice de 
înaltă calitate.

Pentru a atinge scopurile și obiectivele progra-
mului, au fost colectate peste 100 de idei de 
proiecte pentru dezvoltarea serviciilor turistice 
în regiune, care au fost primite de la proiectul 
SARD, de la administrațiile locale și raionale, 
din sectoarele non-guvernamentale și de afa-
ceri în cadrul întâlnirilor organizate în centrele 
raionale din regiune.
Pe baza analizei lor, grupul de lucru a formulat și 
selectat 10 concepte de proiecte integrate care, 
luând în considerare inițiativele, experiența, resur-
sele, interesul și viziunea localităților din regiune, 
acoperă 80% din localitățile Găgăuziei și contribu-
ie la realizarea celor trei obiective ale programului. 
Cel puțin 3 din cele 5 priorități ale programului de 
dezvoltare a atractivității turistice a regiunii sunt in-
cluse în obiectivele fiecărui concept.
Astfel, fiecare concept dezvoltat acoperă mai 
multe localități din regiune, formând microzo-
ne de impact ale programului, unde activitățile 
sunt grupate pe obiective comune. Obiectivele 
sunt formulate în funcție de problemele gene-
rale care trebuie abordate în microzone sau în 
funcție de oportunitățile de dezvoltare a servi-
ciilor turistice în această zonă țintă.
Pentru fiecare concept au fost calculate 
investițiile necesare, împărțite în categorii de 
surse de finanțare posibile: granturi, buget (lo-
cal și regional) și investiții private. Astfel, im-
plementarea conceptelor dezvoltate va contri-
bui la unificarea eforturilor tuturor părților in-
teresate, va permite realizarea unor schimbări 
tangibile pozitive în dezvoltarea turismului în 
Găgăuzia. Fiecare concept poate fi implemen-
tat în etape, iar fiecare rezultat al unui concept 
poate fi atins printr-un proiect separat.
De asemenea, conceptele dezvoltate au 
fost analizate în baza a 10 criterii identifica-
te, pentru a stabili prioritățile implementării 
investițiilor în infrastructura turistică. 

Măsurile de implementare a programului au 
fost elaborate pe baza conceptelor de proiect 
identificate, care includ activitățile și sarcini-
le nu numai ale autorităților regionale, dar și 
locale, precum și ONG-urilor și sectorului de 
afaceri.
Activitățile prioritare sunt cele care vor contri-
bui la implementarea altor activități importan-
te sau fără de care nu este posibilă implemen-
tarea acestora din urmă.
Astfel, sarcina primordială a programului este 
crearea unei organizații regionale de gestiona-
re a destinației turistice (Găgăuzia), deoarece 
Gagauzia este notabilă pentru uniformitatea 
reședinței compacte a națiunilor etnice sau 
mici, care prezintă un interes deosebit pentru 
turiștii, atât externi, cât și interni, cu cultura și 
istoria lor.
Concomitent cu crearea organizației vor fi cre-
ate instrumentele principale pentru a pro-
mova destinația turistică și pentru a informa 
turiștii despre atracțiile turistice și resursele 
turistice din regiune. De asemenea, aceasta va 
face posibil să se formuleze oferte turistice sau 
produse turistice specifice pe baza resurselor 
turistice disponibile, ținând seama de măsuri-
le primare de îmbunătățire a infrastructurii de 
acces la acestea.
Este necesar să se ia în considerare posibilitățile 
existente de finanțare a măsurilor primare și să 
se planifice acestea în conformitate cu sursele 
de finanțare. La elaborarea planului de acțiuni 
pentru implementarea programului au fost lu-
ate în considerare posibilitățile proiectelor im-
plementate în Găgăuzia cu ajutorul UE și alți 
donatori, precum și proiectul competitivității 
USAID.
Ca urmare a implementării programului, în re-
giune vor fi create condiții pentru atragerea și 
primirea turiștilor externi și interni, oferindu-le 
servicii turistice de calitate și diversificate.
După implementarea tuturor proiectelor pla-
nificate, în regiune vor fi create următoarele:
• mai mult de 80 de servicii turistice noi;
• cel puțin 300 de locuri de muncă directe și 

aproximativ 1000 indirecte în alte industrii 
asociate turismului;

• aproximativ 80 de întreprinderi noi (în prin-
cipal întreprinderi mici și mijlocii), majorita-
tea vor fi proiecte de afaceri de familie;

• peste 23 milioane de euro investiții atrase în 
dezvoltarea sectorului, din care aproximativ 
jumătate pot fi investiții private, iar până în 
anul 2025 se vor obține venituri directe de 
cel puțin 10 milioane de euro din prestarea 
serviciilor turisitice în economia regională.
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INTRODUCERE	
1 .

Documentul a fost elaborat de Agenția de Dez-
voltare Regională a UTA Găgăuzia cu sprijin me-
todologic și financiar din cadrul proiectului UE 
“Integrarea UTA Gagauzia în Cadrul Național de 
Dezvoltare Regională al Republicii Moldova” și 
se bazează pe o analiză cuprinzătoare a nivelu-
lui atractivității turistice a regiunii și a perspecti-
velor sale de dezvoltare pentru perioada 2019-
2025 în conformitate cu prevederile legislației 
Republicii Moldova și a documentelor de dez-
voltare strategică la toate nivelurile:
• Strategia națională pentru dezvoltarea turis-

mului: Turism 2020
• Strategia de dezvoltare regională a Republicii 

Moldova [2016-2020]
• Strategia de dezvoltare regională a UTA Găgău-

zia [2017-2020]
• Strategia de dezvoltare socială și economică a 

UTA Găgăuzia [2017 - 2022]

Acest PSR a fost elaborat printr-o abordare pe eta-
pe, care asigură un echilibru adecvat între previ-
ziunile Organizației Internaționale pentru Turism, 
obiectivele naționale de dezvoltare a turismului, 
capacitățile și nevoile regionale și locale și se 
bazează pe informarea, consultarea și participa-
rea tuturor părților interesate. În acest scop, a fost 
creat un grup de lucru sectorial (în conformita-
te cu Ordinul ADR, anexa 16 la prezentul docu-
ment), format din 20 de membri - reprezentanți 
ai autorităților naționale, regionale și locale, ai me-
diului de afaceri și ai sectorului public, precum și 
experți în domeniul dezvoltării economice și al 
turismului. În procesul de dezvoltare a ESP, au fost 
desfășurate următoarele activități:
	formarea unui grup de lucru pentru dezvoltarea 

sectorului turistic și organizarea a 6 ateliere.
	cercetarea de bază, care include o analiză a 

potențialului de dezvoltare a turismului în Găgă-
uzia și gradul de atractivitate turistică a regiunii.

Acest program sectorial (PSR) este un document de planificare regională a 
investițiilor în dezvoltarea pe termen mediu și lung a infrastructurii turistice în 
scopul extinderii dezvoltării economice a regiunii și determinării direcțiilor și 
priorităților în dezvoltarea industriei turismului în UTA Găgăuzia.

PSR identifică obiective specifice și necesități de bază pentru dezvoltarea infras-
tructurii în vederea realizării acestora, pe baza resurselor turistice identificate din 
regiune și a lacunelor din nivelul serviciilor turistice oferite în Găgăuzia.

Documentul a fost elaborat ținând seama de opinia locuitorilor din zonă, a diaspo-
rei și a turiștilor care au vizitat regiunea, experiența națională și internațională în 
dezvoltarea turismului, precum și respectarea conformității acestui document cu 
politicile sectoriale și cadrul strategic corespunzător la nivel național.
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Pentru a analiza nivelul de dezvoltare a turismului în Găgăuzia, posibilitățile și 
prioritățile dezvoltării sale, au fost luate implementate următoarele acțiuni:
	COLECTAREA DATELOR DE LA DIFERITE INSTITUȚII REGIONALE ȘI NAȚIONALE,  

INCLUSIV BNS 
Listele informațiilor necesare au fost compilate și trimise ATU Gagauzia.

	REALIZAREA A 4 STUDII:
1. Sondaj de opinie publică privind importanța turismului în dezvoltarea regiunii. 

97% dintre respondenți consideră că „turismul poate contribui la dezvoltarea 
socio-economică a Găgăuziei, ceea ce ar putea provoca un impuls pentru dez-
voltarea rurală durabilă în regiune”.

2. Sondajul opiniei diasporei Găgăuziei
 În cadrul acestui sondaj au luat parte 27 de reprezentanți ai diasporei găgăuze 

din străinătate, din 40 de persoane care au fost anterior determinate de in-
tervievatori. Respondenții au fost selectați din diferite țări de reședință (numai 
din 10 țări - majoritatea din Federația Rusă și din Republica Turcia), de vârstă, 
sex și profesii diferite. Doar 33% dintre aceștia intenționează să se întoarcă să 
locuiască în Găgăuzia.

 Scopul sondajului a fost identificarea punctelor forte și a punctelor slabe ale 
turismului găgăuz și a nivelului calității serviciilor turistice din punctul de ve-
dere al diasporei.

   89% dintre reprezentanții diasporei consideră că turismul este unul dintre sec-
toarele prioritare.

3. Sondaj al sectorului de afaceri al Găgăuziei
 În acest sondaj, au participat 30 de organizații de afaceri din 40 care au fost 

predeterminate de experți. Selectarea organizațiilor a fost făcută ținând seama 
de atitudinea lor directă sau indirectă față de turism. Scopul acestui sondaj 
este de a determina gradul de pregătire și intenții ale afacerii UTA Găgăuzia în 
domeniul turismului și ariilor conexe;

 Principalele concluzii ale rezultatelor acestui sondaj:
- Din cei 30 de respondenți, 42% provin din servicii (catering, hotelier), 5% 

din comerț, 11% din turism, 6% din industrie, 25% din agricultură;
- 83% din organizații activează pe piață de peste 5 ani (de la 7 la 30 de ani);
- 60% dintre respondenți la această întrebare au răspuns că afacerea lor de-

pinde de dezvoltarea turismului;
- 87% dintre organizații consideră că turismul este unul dintre principalele 

sectoare;

4. Anchetarea experților în domeniul turismului și a zonelor legate de turism din 
UTA Gagauzia

 La acest sondaj au participat 15 experți din 20 identificați anterior.
  Scopul acestui sondaj a fost de a determina opiniile experților privind ratingul 

și gradul de importanță a categoriilor de servicii turistice în domeniul turismu-
lui (și a zonelor conexe) ale UTA Găgăuzia.

5. Anchetarea agențiilor de turism din Chișinău
 Au fost intervievați 8 agenții de turism care au colaborat cu Găgăuzia ca destinație 

turistică. Scopul sondajului a fost de a înțelege și formula profilul unui turist din 
Găgăuzia și cerințele / opiniile agențiilor pentru o cooperare ulterioară.
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	ÎNTÂLNIRI: 
1. Întâlniri cu reprezentanții a 3 GAL uri care operează pe teritoriul Găgăuziei cu 

birouri în satele Tomai, Joltai și Copciac. Au fost organizate întîlniri pentru identi-
ficarea inițiativelor turistice locale.

 Gagauz Coraflari (GIL) a organizat prima călătorie turistică de 2 zile pentru locuito-
rii Transnistriei care și-au exprimat dorința de a vizita autonomia. 

2. Întâlniri cu alte proiecte. Au fost organizate întâlniri și a fost organizată participa-
rea la activitățile altor proiecte, cum ar fi GAMCON, USAID, un proiect de cooperare 
cu Letonia și participarea la Conferința internațională privind turismul vinicol la 
Chișinău. Obiectivul acestor întîlniri a fost: asigurarea sinergiei dintre proiecte și 
aplicarea experienței altor proiecte implementate în Găgăuzia.

	VIZITE: 
1. Au fost organizate 26 de vizite în fiecare unitate administrative din Găgăuzia 

pentru identificarea și sistematizarea resurselor turistice.
2. Analiza informațiilor colectate și elaborarea unui document/ centralizarea re-

surselor turistice pe baza cărora va fi creată o bază de date on-line.

	AU FOST DEZVOLTATE SECȚIUNI DE ANALIZĂ:
- descrierea generală a regiunii, inclusiv dezvoltarea de către industrie;
- resurse turistice din regiune;
- nivelul de dezvoltare a turismului;
- gradul de atractivitate a serviciilor turistice;
- analiza multi-criterială a tipurilor de turism identificate;
- analiza SWOT a turismului în Găgăuzia și concluzii generale privind studiul care 

ar trebui să justifice obiectivele și prioritățile dezvoltării turismului în Găgăuzia».

În continuare, pe baza datelor obținute ca rezultat al cercetării, s-au întreprins ur-
mătoarele următoarele:
•	Au fost definite obiectivele și prioritățile programului;
•	Organizarea a 3 întâlniri deschise la nivel de raioane, care au inclus o prezentare 

a obiectivelor programului, o prezentare generală a resurselor turistice, consultări 
privind ideile proiectelor turistice;

•	Au fost organizate 10 întâlniri de lucru cu subgrupurile de lucru privind elaborarea 
conceptelor de program și calcularea investițiilor necesare, ținând cont de priori-
tatea acestora;

•	Dezvoltarea unui document de program;
•	Au fost organizate audieri publice pentru a consilia opinia publică a întregii 

populații din regiune cu privire la program (27 februarie 2019)
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ANALIZA	
FUNDAMENTALĂ

2 .

2.1. Legislație și documente de planificare 
 care reglementează sectorul turistic

Comitetul Mondial al Turismului desfășoară anual cercetări privind impactul eco-
nomic al turismului în toate țările. Potrivit studiului realizat în 2018 pentru Moldova, 
au fost prezise următoarele contribuții ale turismului în dezvoltarea Moldovei până 
în anul 2028:
• contribuția directă la PIB: 
 Contribuția directă a turismului la PIB-ul Republicii Moldova a fost de 1,4 miliarde 

lei (86,2 milioane USD), adică 1,0% din PIB-ul total în 2017 și, potrivit previziunilor, 
va crește cu 4,9 puncte procentuale în 2018 și va continua să crească cu 5,2 puncte 
procentuale anual între 2018 și 2028, la 2,5 miliarde de lei (150,5 milioane dolari 
SUA), ceea ce va constitui 1,1% din PIB total în 2028 an.

• ocuparea forței de muncă (contribuție directă):
 În anul 2017, contribuția totală a turismului la ocuparea forței de muncă, inclusiv 

la lucrările indirecte susținute de industrie, a constituit 2,9% din totalul locurilor 
de muncă (34,500 locuri de muncă). Se preconizează că va crește cu 0,5 puncte 
procentuale în 2018 până la 35.000 de locuri de muncă și o creștere cu 1.3 puncte 
procentuale pe an până la 40.000 de locuri de muncă în 2028 (3,4% din total). Sau 
11.265 de locuri de muncă la 1000 de rezidenți din țară.

• investiții:
 Investițiile în turism în 2017 s-au ridicat la 0,8 miliarde lei, 2,2% din totalul investiției 

(46,8 milioane dolari). Ar trebui să crească cu 3,3 puncte procentuale în 2018 și se 
majorează cu 4,4 puncte procentuale anual în următorii zece ani la 1,2 miliarde de 
lei (74,2 milioane de dolari SUA) în 2028, ceea ce reprezintă 2,3% din total.

Strategia națională de dezvoltare a turismului «Turism 2020» include următoarele 
prevederi:
Scopul general al Strategiei este intensificarea activităților turistice în Republica Mol-
dova prin dezvoltarea turismului intern și receptor.
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Turismul în Republica Moldova ar trebui să devină un sector economic competitiv 
și bine dezvoltat, care să utilizeze eficient patrimoniul turistic al țării, să promoveze 
ospitalitatea moldovenească la standarde ridicate și oferă o varietate de facilități de 
agrement pentru cetățeni.
Pentru a atinge un obiectiv comun, această strategie are cinci obiective specifice:
1) îmbunătățirea cadrului de reglementare în domeniul turismului în conformitate 

cu cerințele pieței turistice legate de standardele europene;
2) utilizarea potențialului turistic național și promovarea imaginii Republicii Moldova 

ca destinație turistică;
3) dezvoltarea turismului regional;
4) dezvoltarea profesională a specialiștilor și calitatea serviciilor turistice;
5) îmbunătățirea tehnologică a industriei turismului prin utilizarea tehnologiilor 

informației și comunicațiilor.

În documentele strategice care determină dezvoltarea UTA Găgăuzia, industria tu-
rismului este o prioritate. Acestea sunt următoarele strategii:
1. Strategia de dezvoltare socială și economică a Găgăuziei 2017-2022.
2. Strategia de dezvoltare regională a regiunii de dezvoltare a UTA Găgăuzia pentru 

perioada 2017-2020.

În același timp, turismul este unul dintre domeniile prioritare de dezvoltare a aface-
rilor în următoarele programe:
1. Programul Regional Sectorial «Dezvoltarea infrastructurii de sprijinire a spiritului 

antreprenorial în regiunea dezvoltării UTA Găgăuzia pentru perioada 2017-2022»
2. Program țintă pentru sprijinirea și dezvoltarea întreprinderilor mici și mijlocii în 

UTA Găgăuzia pentru perioada 2016-2019.

Conform Legii Republicii Moldova «Cu privire la statutul juridic special al Găgăuziei 
(Gagauz Yeri)» nr. 344 din 23 decembrie 1994. Articolul 12. Partea (1) stabilește că 
competența Adunării Naționale include adoptarea unor regulamente obligatorii pe 
teritoriul Găgăuziei și a Codului Găgăuziei, iar partea (2) a articolului ecologie. Deoa-
rece turismul este unul dintre sectoarele economiei, în consecință, există posibili-
tatea dezvoltării legilor locale care reglementează această industrie. În același timp, 
în legea menționată mai sus a Republicii Moldova în art. 17 definește competențele 
Comitetului Executiv al Găgăuziei, conform căreia asigură: e) elaborarea programelor 
de dezvoltare economică, socială și național-culturală, protecția mediului și imple-
mentarea acestora după aprobarea Adunării Populare;

În prezent, în UTA Găgăuzia nu există o lege locală adoptată separat, care să regle-
menteze dezvoltarea industriei turismului. Din 1995 până în 2018, Adunarea Popu-
lară a Găgăuziei a adoptat legile locale ale UTA Găgăuzia, unele dintre ele acordând 
atenție dezvoltării turismului
Pe baza rezultatelor evaluării actelor legislative și de reglementare în vigoare în UTA 
Găgăuzia, se pot trage următoarele concluzii:
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• În UTA Găgăuzia a fost elaborată o bază legislativă care poate servi drept factor sti-
mulativ pentru dezvoltarea turismului;

• Actele legislative și normative din ATU Gagauzia completează legislația și regle-
mentările naționale, ceea ce face posibilă luarea în considerare a caracteristicilor 
specifice din regiune;

• În Găgăuzia continuă să opereze o lege care definește activitățile turistice ca do-
meniu de activitate, care este supusă autorizării, dar la nivel național în domeniul 
procedurilor de autorizare a turismului eliminate.

• UTA Găgăuzia nu dispune de o lege locală separată de cea națională, care să regle-
menteze funcționarea sectorului turistic.

• UTA Găgăuzia nu are un program țintă care să determine dezvoltarea turismului.

O analiză detaliată a legilor este prezentată în Anexa 6 a acestui document.

2.2. Descrierea generală a regiunii

2.2.1. Dispozitivul administrativ și disponibilitatea UTA Gagauzia:

ATU Găgăuzia este situată în regiunea de sud a Moldovei, la o distanță de 100 km 
de Aeroportul Internațional Chișinău și acces echidistant la aeroporturile din Româ-
nia și Ucraina.
Locația regiunii creează oportunități de utilizare a potențialului turistic în colaborare 
cu regiunile din regiunea de dezvoltare Sudul Republicii Moldova și turismul trans-
frontalier cu regiunea Odesa din Ucraina și județele Tulcea, Galați, Vaslui, Braila Ro-
mânia.
Compactitatea regiunii oferă o oportunitate de a explora atracțiile din Găgăuzia din 
diferite puncte de vedere: tradiții, obiceiuri, cultura etc.
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Teritoriul regiunii este de 5,4% din întregul teritoriu al țării (1848 km2, Republica 
Moldova - 33 840 km2)
Teritoriul Găgăuziei (Gagauz Yeri) nu este compact și este:
• 3 raioane (în jos): Comrat, Ceadir-Lung și Vulcănești
• 32 de localități
• 26 de municipalități: 2 municipalități, 1 oraș, 23 localități rurale.

Distanta de la Comrat
• Aeroportul Internațional Chișinău este la 100 km distanță.
• Aeroportul Internațional Iași (România) 200 km
• la portul Odesa și Aeroportul Odessa (Ucraina) 217 km (de-a lungul autostrăzii R30)
• la portul fluvial Giurgiulești (Moldova) 134 km
• la râul port Izmail (Ucraina) 122 km
• la portul Reni (Ucraina) 114 km
• la portul Galați (România) 146 km. 

Direcții Punct extreme, locație Latitudine nordică Latitudine estică

Nord satul Dezghinja 46°28´18´´ 28°35´35´´

Sud satul Etulia 45°29´83´´ 28°25´42´´

Vest satul Cișmichioi 45°36´33´´ 28°17´17´´

Est satul Chiriet – Lunga 46°14´10´´ 28°56´42´´

Tabel 2.2.1. Puncte extreme geografice pe teritoriul UTA Găgăuzia:

Prezența punctelor vamale și a trecerilor de frontieră:
• În Comrat, Ceadir-Lunga și Vulcănești se găsesc puncte vamale interne;
• 2 treceri rutiere internationale (Vulcanești/Vinogradovca, Ceadir-Lunga/Noul Troian);
• 2 puncte de control interstatale pentru automobile (Ceadir-Lunga/Maloiaroslaveț 

1, Chișmichioi/Dolinscoie);
• 1 punct de control feroviar internațional (Etulia/Fricaței);
• 2 puncte de control local auto (Copciac/Cuba, Etulia/Nagornoie). 

Pe teritoriul autonomiei se desfășoară autostrăzi de importanță internațională, 
națională și regională, precum și drumuri locale. Lungimea autostrăzii Chișinău-
Cimișlia-Giurgiulești (M-3) în Găgăuzia este de 76,45 km, legătura Republicii Moldova 
cu țările din regiunea balcanică și Turcia.
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Pe toate tipurile de drumuri (internaționale, naționale și locale) nu există niciun su-
port informativ în ceea ce privește instalarea de semne de circulație speciale, ceea 
ce conduce la un vid de informare pentru locuitorii și oaspeții în ceea ce privește 
obținerea de informații despre posibilitățile de explorare a localităților din Găgăuzia.
Comunicarea feroviară care asigură căile ferate Moldovenești leagă gara Comrat de 
stația de metrou Cahul și de portul Giurgiulești, precum și de gara Ceadir-Lunga cu 
stația Vulcănești și portul Reni (Ucraina).

2.2.2. Populație

Populația totală (la 01.01.2018) este de 4,6% din populația țării, sau 156 107 persoa-
ne. Cea mai mare parte a populației trăiește în zonele rurale, aproximativ 62,92%, iar 
37,08% trăiesc în zonele urbane. Densitatea populației este de 84,47 persoane pe 1 
km2, ceea ce este mai puțin cu 32,53 persoane pe 1 km2 față de media națională, dar 
mai mult decât în   regiunea de Sud cu 12,57 persoane pe 1 km2.
Structura populației din Găgăuzia pe sexe este caracterizată ca fiind mai echilibrată 
decât media națională: femeile reprezintă 51,44%, bărbații 48,56% (față de 52% din-
tre femei și 48% dintre bărbații din țară).
Componența etnică a locuitorilor autonomiei se caracterizează prin diversitatea sa. 
Reprezentanți ai 19 naționalități locuiesc în UTA Găgăuzia (Gagauz Yeri). Structura 
populației pe o bază națională poate fi reprezentată după cum urmează: populația 
găgăuză reprezintă 83,07% din numărul total, bulgarii reprezintă 5,26%, moldovenii 
4,64%, rușii 3,12%, ucraineni 2,67%, alte naționalități 1,24%. 
În Găgăuzia locuiesc mai mulți tineri decât pe media națională. În populația tota-
lă a autonomiei pentru anul 2018, proporția populației sub vârsta de 15 ani este 
de 18,6% (16,9% în țară), iar ponderea populației în vârstă de muncă în structura 
populației din Găgăuzia este de 72% (cu 0,6%). mai mult decât țara).
Regiunea, ca și întreaga Republică Moldova, este foarte susceptibilă la procesele de 
emigrare externă a populației (atât pe termen sezonier cât și pe termen lung). În pre-
zent, mai mult de 24% din populația din regiune locuiește permanent sau periodic 
în străinătate. Procentul tinerilor imigranți în vârstă de 15-24 de ani în numărul total 
al emigranților este mult mai mare decât media națională și reprezintă peste 37% 
din numărul total de emigranți.

2.3. Nivelul de dezvoltare al regiunii în funcție de industrie

Din anul 2015, economia regiunii a arătat o tendință descendentă în numărul total 
al întreprinderilor înregistrate. În același timp, volumul producției industriale este 
în creștere datorită apariției unor noi tipuri de produse cu o valoare adăugată mai 
mare și deschiderii de noi piețe pentru produse.
Conform calculelor BNS, ponderea Găgăuziei în GRP în perioada 2014-2015. a crescut 
cu 4,8 puncte procentuale, în timp ce articolul «Cazare și mese» în structura GRP al UTA 
Găgăuzia a ocupat 0,49% și a crescut doar cu 3,8 puncte procentuale Se poate considera 
că contribuția directă a turismului la GRP din Găgăuzia nu este mai mare de 0,5%.
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În UTA Găgăuzia, agenții economici utilizează cea mai mică cantitate de îngrășăminte 
chimice pe 1 ha, comparativ cu alte regiuni ale Moldovei, ceea ce face posibilă pro-
ducerea de produse ecologice (46,1 kg pe 1 ha cu o medie de 49,6 kg pentru RM). Dar 
un alt fapt este alarmant că îngrășămintele organice nu sunt practic utilizate.

Caracteristici cheie ale economiei regionale
1. În structura întreprinderilor industriale, o pondere semnificativă este formată din 

întreprinderile din industria vinicolă (peste 60%). La 9 întreprinderi există săli de 
degustare, iar la 4 există programe pentru deschiderea curților pentru a oferi ser-
vicii suplimentare turiștilor.

2. Importanta din punct de vedere al producerii produsului final este o fabrică de 
producere a produselor lactate SRL «Fabrica Oloi-Pak» sub numele de marcă 
SANA.

3. Volumul producției de produse din carne autohtonă SRL «Ksteg» și SRL «Carne 
de sud» este în creștere.

4. Prezența în regiune a întreprinderilor din industria alimentară și nealimentară, 
dintre care multe produc tipuri unice de produse, indică prezența unor tehno-
logii potențiale și noi de interes pentru turiștii locali, în special pentru copii și 
adolescenți, precum și pentru persoanele care au părăsit UTA Găgăuzia, dar oca-
zional vin în patria lor.

5. În sectorul agricol, este necesar să se sublinieze evoluția efectivelor de animale 
- creșterea vitelor (fermele de creștere «Docsancom» și SRL «Aidin», producția 
de lapte pe vaca este de aproape 2 ori mai mare decât media națională și bovi-
nele mici (2016 ovine și caprine). - 123.550 capete, în anul 2017. 132536 capete), 
creșterea populației de animale în fiecare an, în special în fermele private.

Ramuri de industria alimentară Ramuri de industria nealimentară

vinificatie combustibil (rafinarea uleiului)

alcool farmaceutic

conserve industria energiei electrice

măcinarea făinii parfumerie

brutărie și producție de panificație construcție de mașini (producție de tractoare)

macaroane industria de mașini-unelte

carne mobilier

lactate de prelucrarea lemnului

ulei și grăsime ușoară (cusut și piele)

ulei eteric materiale de constructii

sticlă (producția de plase din fibră de sticlă)

Tabel 2.3.1. Compoziția industriilor UTA Găgăuzia
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6. În regiune, sfera tradițională a agriculturii este viile, a căror suprafață totală este 
mai mare de 10% din suprafața totală din Republica Moldova (2016 - 3901 ha în 
Găgăuzia și 30377 ha în Republica Moldova).

7. Numărul persoanelor implicate în apicultură crește, ca urmare a creșterii numă-
rului de colonii de albine. În perioada 2007 - 2016, numărul coloniilor de albine 
în general în Moldova a crescut cu 33,24%, în regiunea de Nord cu 28,59%, în re-
giunea Centru cu 23,24%, în regiunea Sud cu 27,79%, iar în Găgăuzia cu 121,03%. 
În ultimii 3 ani, numărul coloniilor de albine din Găgăuzia a reprezentat proporția, 
variind între 8,59% și 9,63% din numărul total din țară. 

Conform rezultatelor analizei dezvoltării sectoarelor economice ale UTA Găgăuzia, 
este posibilă identificarea potențialului de dezvoltare a următoarelor tipuri de turism:
• Turism rural (agroturism). Prezența diferitelor zone de conținut în agricultură Gă-

găuzia (producția vegetală - culturi anuale, viile și livezile, creșterea animalelor, în 
special apicultura).

• Turismul cognitiv. Prezența vinării, a produselor lactate și a produselor din carne 
face posibilă vizitarea unor întreprinderi individuale pentru a studia tehnologia 
de producție, în special elevii, adolescenții, copiii. O zonă separată ar trebui să fie 
remarcat turismul industrial.

• Turismul de afaceri. Mulți oameni de afaceri din diferite țări care vin în Republica 
Moldova vizitează neapărat UTA Găgăuzia, nu numai pentru a explora posibilitățile 
de a face afaceri și a face investiții, ci și pentru a studia cultura distinctă a popo-
rului găgăuz. A devenit tradițional organizarea Forumului Economic Internațional, 
precum și organizarea vizitelor de studiu ale oamenilor de afaceri, atât individual 
cât și ca parte a grupurilor.

• Turism de aventură. Rețeaua existentă de comunicații de transport creează 
oportunități de organizare a traseelor   turistice pe biciclete, rute auto și rute ecves-
tre, precum și expediții tematice. 
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2.4. Resursele turistice din regiune

La evaluarea resurselor turistice ale UTA Găgăuzia pentru a determina direcțiile de 
dezvoltare a celor mai promițătoare tipuri de turism, sa făcut o analiză a diferitelor 
tipuri de resurse turistice.
În același timp, toate resursele turistice au fost împărțite în trei grupe principale:
• resurse turistice naturale;
• resurse antropologice, culturale și istorice;
• resursele etnoculturale și mediul de afaceri turistic;

Diferențele în concentrarea anumitor tipuri de resurse turistice pe teritoriul așezărilor 
din Găgăuzia sunt mici, observate în special atunci când se compară resursele turis-
tice ale orașelor și satelor. În același timp, având în vedere aparenta similitudine a 
resurselor turistice, în diferite localități au o anumită nuanță de unicitate.
UTA Găgăuzia prezintă toate tipurile de resurse turistice, dar concentrarea acestora este 
scăzută. Cele mai bine reprezentate sunt resursele culturale și istorice unice, tradițiile 
populare și festivalurile din regiune, gastronomia și vinificația, monumentele istorice.

Pe tipuri de resurse turistice au fost formulate următoarele concluzii:
Resursele de turism pe apă sunt potențial atractive pentru turiști. În UTA Găgăuzia, 
acestea pot fi utilizate pentru dezvoltarea turismului de sport și de aventură și pentru 
recreere. În același timp, este necesar să se rezolve problemele drumurilor de acces 
în corpurile de apă, în majoritatea cazurilor să se consolideze digurile, să se rezolve 
problemele de curățare a corpurilor de apă, precum și crearea și dezvoltarea infras-
tructurii de recreere.
Prezența resurselor forestiere face posibilă dezvoltarea turismului de sport și de 
aventură, de vânătoare. Cu toate acestea, dimensiunea suprafeței forestiere, densita-
tea plantațiilor forestiere este insuficientă pentru a dezvolta această zonă a turismu-
lui. În plus, plantațiile forestiere și centurile forestiere ale UTA Găgăuzia sunt adesea 
poluate și necesită curățenie. Astfel, în scopurile turismului și a centurilor forestiere 
pot fi utilizate numai împreună cu alte resurse turistice.
Monumentele geologice și paleontologice disponibile sunt de mare interes științific 
și educațional. Atunci când efectuează cercetări arheologice și paleontologice, ele 
pot acționa ca un tip separat de turism și pot deveni parte integrantă a tururilor 
educaționale și de explorare.
Turismul medical și de sănătate este reprezentat de un sanatoriu - un centru de rea-
bilitare pentru copii. Specializarea sa este tulburările neuromusculare ale caractere-
lor neurologice, traumatice, reumatologice, ortopedice și ale altor personaje. Pentru 
dezvoltarea turismului sanitar este necesar să se diversifice lista serviciilor. Există 
potențialul de a crea instituții medicale pentru tratarea bolilor gastrointestinale, pre-
cum și a bolilor neurologice și a altor personaje.
În acest scop, pot fi folosite 13 depozite și surse de apă medicinale minerale: hi-
drocarbonat (Comrat, Congaz, Ceadir-Lunga, Svetlii, Copciac, Vulcănești) clorură de 
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(Burchi, Gaidar Cazaclia), sulfat (Comrat, Cazaclia), clorură de acid bromhidric, io-
dhidric (Comrat, Svetlii), cu emanație de radon și radiație de uraniu-radiație (Svetlii).
Resursele turistice ale florei și faunei Naturalele din UTA Găgăuzia pot atrage turiști, 
dar nu ca o resursă turistică independentă. Pentru dezvoltarea turismului de sănăta-
te în Găgăuzia, precum și o astfel de direcție a turismului cognitiv și experimental ca 
ecoturism, este posibilă construirea de complexe de agrement în apropierea naturii 
sau organizarea de campinguri special amenajate.
Siturile istorice, monumentele UTA Gagauzia pot atrage turiști, dar se află pe teritoriul 
Autonomiei în concentrație scăzută. Ele pot și ar trebui să fie folosite în compilarea 
de excursii experimentale informative ca un element important de atracție.
Legendele și povestile interesante măresc atractivitatea resurselor turistice și ar tre-
bui, de asemenea, folosite pentru a compila tururi cognitiv-experimentale.

Caracteristici Gastronomice și bucătărie Găgăuzia sunt importante resurse turistice 
pentru dezvoltarea turismului cognitive și eksperientnogo, în general, și, desigur, ar 
trebui să fie un element esențial în formarea traseelor   turistice de vin, precum și 
tururi culturale și educaționale, în timpul vacanțelor, sport, activități și evenimente 
culturale naționale.
Vizitele de vinuri împreună cu resurse turistice gastronomice constituie un potențial 
important pentru dezvoltarea turismului în UTA Găgăuzia. Acest potențial poate fi 
folosit acum, dezvoltându-l mai târziu, creând în jurul său un complex de servicii tu-
ristice conexe. Această complexitate va permite nu numai atragerea turiștilor externi 
și interni în regiune, ci și mai târziu, prin dezvoltarea acestei direcții - pentru a le face 
să rămână în regiune timp de câteva zile.
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Numărul de artizani populari din sate 
este mic. În plus, câțiva meseriași dețin 
meserii cu adevărat istorice ale găgău-
zilor. Potențial, artizanii populare pot fi 
utilizați și parțial folosiți în timpul săr-
bătorilor naționale găgăuze, precum și 
un element de predare și / sau diver-
tisment sub formă de clase de master 
în complexul general, atunci când se 
creează excursii cognitiv-experimenta-
le.
Evenimentele și evenimentele sunt im-
portante resurse turistice care pot atra-
ge turiști în Găgăuzia. Problema în acest 
sens este lipsa de informații despre 
evenimentele din mass-media și pe 
Internet. În plus, în perioadele de eve-
nimente în masă sunt probleme deo-
sebit de acute de cazare a oaspeților, 
probleme de infrastructură.
Studiul resurselor turistice a condus la 
o concluzie privind tipurile de turism, a 

căror dezvoltare în autonomie este cea 
mai promițătoare.
Astfel, cel mai promițător tip de turism 
este turismul cognitiv-experimental al 
Găgăuziei, adică turismul, care se ba-
zează pe cunoașterea caracteristicilor 
naționale prin sentimente și senzații. În 
consecință, resursele turistice existente 
ar trebui dezvoltate în direcția creșterii 
interactivității și a implicării turistice în 
crearea propriului dvs. istoric de călă-
torie.
Ritmul dezvoltării turismului informa-
tiv-experimental va depinde în mare 
măsură de dezvoltarea infrastructurii 
turistice, care în Găgăuzia este adesea 
în stare proastă. Acestea sunt drumuri 
și drumuri de acces, spații de cazare, 
facilități sanitare și facilități de catering. 
Caracteristica resurselor turistice din 
regiune este prezentată mai detaliat în 
Anexa 2 a acestui document.
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2.5. Nivelul de dezvoltare a turismului în Găgăuzia

2.5.1. Situația actuală în turism
Pentru a determina nivelul de dezvoltare a turismului în ATUG au fost:
• au fost luate în considerare recomandările UNWTO și cadrul legislativ al Republicii 

Moldova;
• a analizat turneul statistic oficial. Sectorul PM;
• analiza rapoartelor anuale ale Inspectoratului General al Poliției de Frontieră pen-

tru perioada 2013-2017;
• s-au organizat întâlniri cu UKTG, operatori și agenții naționale de turism, cu asociația 

națională a ghidurilor, care lucrează activ în regiune;
• cunoașterea unor obiecte turistice din ATUG.

PE PLAN INTERNAȚIONAL:
Turismul și afacerile hoteliere reprezintă cea mai mare industrie din lume. Aceas-
ta reprezintă 8% din totalul populației active din lume, 9% din capitalul investit și 
10,4% din PIB-ul mondial. Pentru fiecare loc de muncă creat în industria turismului, 
există între 5 și 9 locuri de muncă care apar în alte industrii. 32 sectoare ale econo-
miei primesc venituri din turism!
În ultimii 10 ani, veniturile din turism au crescut anual cu 6,7%. Până în 2020, UNW-
TO estimează o creștere anuală a turiștilor cu 4-6%, până în 2030 se așteaptă ca 
sosirile internaționale să fie de aproximativ 1,2 miliarde de turiști.

LA NIVEL NAȚIONAL:
• Venitul din turismul moldovenesc a crescut de la 163 milioane USD în 2010 la 245 

milioane USD în 2016;
• În 2016, investițiile capitale în turism și turism au fost estimate la 0,7 miliarde lei 

(aproximativ 35 milioane dolari), sau 2,2% din investiția totală;
• În prezent, aproximativ 20 de vinificatori din Moldova oferă servicii de călătorie.
Turismul este cel mai important catalizator pentru creșterea economică a multor țări 
în curs de dezvoltare rapidă. Turiștii nu numai că aduc cu ei o parte din câștigurile 
lor, dar contribuie și la crearea de noi locuri de muncă în țările vizitate.
În conformitate cu recomandările OMC pentru o anumită țară, se disting următoarele 
tipuri de turism:
• turismul intern – deplasarea cetățenilor în interiorul granițelor de stat ale țării lor;
• turismul de intrare – călătoria nerezidenților în interiorul frontierelor de stat ale 

oricărei țări;
• turismul de ieșire – călătorii ale rezidenților unei țări în orice altă țară.

Turismul intern și cel receptor contribuie la crearea celor mai mari venituri înbu-
getul statului.
În perioada 2013-2017. 76191 de turiști străini au fost aduși în țară de către agențiile 
de turism licențiate. Majoritatea turiștilor străini care au ales astfel de servicii sunt 
turiștii din România (42,4%), Ucraina (26,3%), Federația Rusă (10,0%). 
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În general, în comparație cu 2013 în 2017, numărul turiștilor străini stabiliți în struc-
turile colective de cazare turistică a crescut de la 93,9 mii la 145,2 mii, adică cu 55%. 
Numărul turiștilor străini înregistrați prin agențiile de turism în structurile colective de 
cazare este de 13,8% din totalul sosirilor în țară. O analiză comparativă a datelor din 
diferite surse demonstrează că o mică parte din turiști intră prin agențiile de turism. În 
special, datorită costului ridicat al cazării la un hotel, turiștii preferă să se stabilească în 
apartamente/case. Cel mai adesea, turiștii preferă să își organizeze propriile concedii 
utilizând resursele de internet, ajungând în grupuri mici sau individual.
Potrivit operatorilor turistici si ghiduri nationale, cel mai popular tip de astazi este 
informativ - turismul experimental.

LA NIVEL REGIONAL SE REMARCĂ URMĂTOARELE CARACTERISTICI 
ALE DEZVOLTĂRII TURISMULUI:
În UTA Găgăuzia există 11 filiale ale operatorilor de turism, dintre care una este 
internațională (Tez Tour) și trei naționale (SanAirService, DamlaTur, ValkanTur).
Aceste agenții nu sunt implicate în turismul intern și internațional, ci oferă în prin-
cipal servicii de transport aerian și auto pentru plecarea localnicilor. Un total de 10 
hoteluri din ATUGH cu un total de 167 camere.
Din lista a 6 proiecte aprobate prin Decizia Consiliului privind dezvoltarea ATUG nr. 
1/2 din 7 octombrie 2016. Totul a fost finalizat: «Reabilitarea atractivității turistice a 
regiunii prin reconstrucția drumului Ferapontyevka-Avdarma-Kiriet-Lunga».
Activitățile de dezvoltare turistică în desfășurare în regiune în momentul analizei:
• A început dezvoltarea a 3 rute turistice: Traseul vinului; Traseu etnocultural; Ortodoxă;
• Se lucrează la elaborarea și pregătirea pentru lansarea unui ghid turistic al Găgău-

ziei (în anticiparea prototipurilor);
• Agențiile de turism ATUG au fost invitate la «Ziua Vinului», au fost elaborate 3 tra-

see turistice și un program separat pentru reprezentanții sferei turistice. A fost pu-
blicată broșura «Ghidul zilei vinului»;
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• A fost elaborat un calendar al evenimentelor turistice, dar nu este aprobat și nu se 
află pe site;

• Cu ocazia Zilei Turismului sunt organizate excursii de informare pentru reprezentanții 
companiilor de turism din Chișinău;

Turismul vinicol este un aspect deosebit al produsului turistic din Găgăuzia:
• Industria vinicolă a Moldovei reprezintă 3,2% din produsul intern brut și 7,5% din 

exporturile totale ale țării, situate în principal în zonele rurale. Moldova are cea mai 
mare densitate de podgorii din lume - 3,8% din teritoriul țării și 7% din terenul 
arabil.

• Găgăuzia are 26 mii hectare de livezi și podgorii.
• Într-un interviu cu operatorii de turism din Chișinău, 6 agenții de la 8-le oferă turis-

tilor pentru tururi de vin, inclusiv pentru Găgăuzia.

2.5.2. Portretul turistului Găgăuziei
Pe baza studiilor realizate cu diaspora, experți în turism și agenții de turism, precum 
și interviuri la întâlniri în localitățile din regiune, efectuate de experții proiectului, au 
fost identificate și formulate următoarele caracteristici ale oaspeților și turiștilor care 
vizitează și care au vizitat Găgăuzia:
• persoană de vârstă matură (85% peste 51 ani). (21-30 ani -3%, 31-40 ani -5%, 41-

50 ani 7%)
• locuiește în oraș (98%)
• își propune să descopere ceva nou, iar ATUG este asociat cu diversitatea cultura-

lă (bucătăria specifică și tradițiile originale, oamenii ospitalieri, limba vorbită de 
aproximativ 180 de mii de oameni în lume);

• sejur în medie de o zi. (în restul R.M., este de 3 - 7 zile);
• pentru o zi (transfer, escortă, excursii, prânz + program cultural, fără cazare) un turist 

intern este dispus să plătească 10-12 euro, iar un turist străin 20-30 euro;
• În același timp, un turist străin este dispus să plătească 100 de euro pe zi pentru 

cel mai bun nivel de servicii, cazare, tururi de vin și diverse servicii;
• la alegerea pachetului de turism, turiștii sunt ghidați în principal de recomandările 

prietenilor lor, de promovarea online și de expozițiile turistice.
• Este o persoană care are dorința de a vizita teritoriul în care trăiesc cetățeni găgăuzi 

(de origine turcă și creștini ortodocși prin credință).
• Știe că în această zonă vă puteți familiariza cu viața, cultura bogată a popoarelor 

mici (bucătăria găgăuză, folclorul, demonstrația tradițiilor, vinificația de calitate, de-
monstrarea vieții și a condițiilor de viață vechi, nunta și alte particularități naționale, 
relații sincere și o mentalitate adecvată)

• Dorind să se alăture comunității producătoare de produse ecologice, să participe 
la recoltare, să observe și să participe la procesul de procesare și degustare a pro-
duselor. El doreste să vadă un master class pe o meserie caracteristică găgăuzului 
(vinificatie, sommelier, ingrijire de animale), să viziteze muzee, rezerve, expoziții si 
sărbători naționale (Ziua Vinului, Kasym, Hederlez, expozitii de realizari).

• Dorind să se întoarcă la originea națiunii, locul de reședință al strămoșilor, să vi-
ziteze cimitirul și alte memorii, la locul nașterii sale și să-și amintească condițiile 
vieții sale, să vadă schimbările care au avut loc în timpul absenței sale în zonă.

• Dorind să răspundă nevoilor pentru a restabili forța fizică și mentală, să scadă stre-
sul, inclusiv prin depășirea dificultăților de natură fizică.
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• Cei care doresc să beneficieze de tratament în domeniul hipoterapiei pe baza fer-
mei de cai din Ceadir-Lunga, stomatologie, tratamente spa.

• Doresc să modifice condițiile de viață, să obțină o altă energie, o mai bună energie, 
o comunicare sinceră naturală cu oameni cu o altă mentalitate.

• Dorința de a participa la divertisment organizat pe baza Hipodromului Ceadir-Lun-
ga (curse de cai, tote).

2.5.3. Concluzii 
• Agențiile de turism din Chișinău sunt pregătite să aducă turiștii pe o perioadă mai 

lungă de timp, dar pentru aceasta nu există un produs turistic suficient de divers și 
atractiv;

• Combinația de servicii de călătorie de calitate în regiune face ca cererea să fie re-
dusă pe piețele naționale și internaționale;

• Un portret și statistici turistice indică dorința de a se relaxa în mediul rural, de 
a învăța despre aroma culturală locală, de a rămâne peste noapte într-o casă 
tradițională etc., dar în UTA Găgăuzia există doar o ofertă similară!

• Turiștii sunt gata să lase mai mulți bani în regiune, dar ofertele pentru ei sunt foarte 
limitate;

• Necunoașterea limbii de stat și a limbii engleze de către angajații hotelurilor, mu-
zeelor   nu contribuie la creșterea atractivității turistice a regiunii;

• Utilizarea unor prețuri diferite pentru același produs turistic, pentru turiști din dife-
rite țări, este interpretată de mulți ca un semn de discriminare.

2.6. Gradul de atractivitate a serviciilor turistice 
 în UTA Găgăuzia

2.6.1. Analiza efectuată 
În prezent, categoria «atractivității turistice a regiunii» este prezentată ca obiectiv 
pentru dezvoltarea turismului în general și a activității turistice în particular, într-o 
destinație turistică. Categoria «atractivitatea turistică» este o caracteristică multidi-
mensională și complexă a unei destinații și pentru rezolvarea sarcinii privind dezvol-
tarea eficientă a sferei turistice a activităților UTA Găgăuzia, importanța este actualiza-
tă în contextul descrierii, calculului parametrilor, criteriilor și, în consecință, analizei 
«atractivității turistice a regiunii» analiza actuală Această analiză pare a fi adecvată 
pentru a ține seama de experiența acumulată atât în   turismul internațional, cât și în 
cel local în practică (acest lucru, la rândul său, face obiectul analizei curente).
Pentru a determina magnitudinea și a crește atractivitatea turistică a destinației re-
giunii UTA Găgăuzia, se recomandă, în opinia noastră, utilizarea în primul rând a 
metodei de evaluare a ratingului, care va dezvălui opinia inițială a grupurilor țintă 
(diasporă, afaceri, experți) privind evaluarea situației reale în stat și dezvoltarea turis-
mului direcții în UTA Găgăuzia și va permite, de asemenea, să se evalueze importanța 
fiecăreia dintre aceste domenii în dezvoltarea eficientă a regiunii turistice a regiunii.
De asemenea, pentru a atinge scopul analizei actuale, este important să se dezvolte 
și să se aplice un sistem de criterii de indici descriptivi și calculați (parametri), care 
să permită evaluarea stării actuale, identificarea problemelor în dezvoltarea tipurilor 
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de servicii turistice (analiza GAP) și, în cele din urmă, concluzii calitative și elaborarea 
unor recomandări solide pentru dezvoltarea eficientă a industriei turismului în UTA 
Găgăuzia
(O descriere completă a metodei de calcul și a analizei este prezentată în Anexa 4 
a acestui document)

2.6.2. Concluzii analitice axate pe oportunitățile de dezvoltare pe tipuri de turism 
în UTA Găgăuzia:

1) Analiza rezultatelor consolidate ale respondenților consens ale grupurilor-țintă 
„Diaspora“, „Mediul de afaceri“, „experți“ în estimare a serviciilor turistice Găgăuzia 
a arătat că peste 91% coerența avizelor în funcție de tipul nu a atins pragul critic 
de servicii de călătorie « scăzut. « Acest lucru a făcut posibilă luarea în conside-
rare a opiniilor grupului țintă de respondenți în calcularea gradului de atractivitate 
a serviciilor turistice ale UTA Găgăuzia;

2) Analiza rezultatelor consolidate ale greutății în opinia celor trei grupuri țintă de 
respondenți la chestionar au indicat că cel mai important (semnificativ) în dez-
voltarea serviciilor turistice ATO, la ora actuală, sunt direcțiile: Servicii hoteliere 
(pensiuni, apartamente, hoteluri) (24.67 % din greutate) și site-uri turistice de pa-
trimoniu cultural și istoric (23% din greutate). Cea mai mică importanță a pon-
derii a fost determinată de respondenți: facilități comerciale și de servicii (7% 
semnificație) și servicii de transport în turism (7,33% semnificație);

3) O balanță analitică a indicelui complex de atractivitate pe tipuri de servicii turis-
tice, potrivit respondenților, indică faptul că punctajul maxim (în puncte) ajustate 
pentru factorul de ponderare, grupurile țintă de respondenți acordat în unani-
mitate prima direcție de servicii de ospitalitate (pensiuni, apartamente, hoteluri) 
și al optulea Direcția Facilități turistice de patrimoniu cultural și istoric. Potrivit 
respondenților, numărul minim de puncte a primit două direcții de dezvoltare a 
sectorului turistic al UTA Găgăuzia: al treilea - Serviciile de informare turistică și al 
cincilea - Facilități locale (utilități). Valoarea totală a indicatorului calitativ cuprin-
zător pentru toate tipurile de servicii turistice în UTA Găgăuzia, pe baza opiniei 
respondenților, a fost de 3,12 puncte;
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4) Analiza rezultatului calculelor gradului general de atractivitate a serviciilor turis-
tice în UTA Găgăuzia, pe baza opiniei celor trei grupuri țintă ale respondenților, 
arată că valoarea sa este Usrl = 0,65 (65%). Aceasta este o dovadă că regiunea UTA 
Găgăuzia este destul de atractivă pentru turiști. Cu toate acestea, lipsa unui nivel 
adecvat de dezvoltare a infrastructurii turistice, a serviciilor de informare, precum 
și a nivelului scăzut de atractivitate a condițiilor de trai locale sunt domenii-cheie 
ale eforturilor tuturor părților interesate de a spori atractivitatea turistică a UTA 
Găgăuzia;

5) Pe baza analizei GAP a atractivității serviciilor «Ospitalitate» din UTA Găgăuzia, 
precum și faptul că, potrivit respondenților celor trei grupuri țintă care au partici-
pat la chestionar, aceste servicii sunt cele mai atractive, în prezent există o serie 
de «Lacune și neconcordanțe, pentru ca acestea să fie în mod optim atractive 
pentru potențialii turiști. Deci:
- nu există hoteluri / mini-hoteluri în 23 de așezări ale UTA Găgăuzia, ceea ce ex-

clude posibilitatea ca potențialii turiști care doresc să viziteze aceste așezări să 
primească servicii de cazare;

- pe teritoriul UTA Găgăuzia, există doar o pensiune (p. Kongaz), care are camere 
pentru oaspeți;

- în UTA Găgăuzia există o lipsă semnificativă de facilități de recreere pentru copii 
(niveluri de gimnaziu (clasele 4-9). Aproximativ 1971 de copii au reușit să or-
ganizeze activități de recreere în vara anului 2017. Cu toate acestea, cererea de 
vouchere pentru recreere în aceste instituții era mult mai mare;

- în UTA Găgăuzia există o lipsă semnificativă a resurselor de destinație pentru 
stațiunile sanatoriu (în valoare de 180 de locuri pentru anul 2018);

- categoria principală a numărului de camere de hotel situate pe teritoriul UTA 
Găgăuzia (98,1%) este reprezentată de o suprafață totală mai mică de 35 m2, 
ceea ce practic exclude furnizarea de servicii hoteliere potențialilor turiști în ca-
tegoria camerei de lux;
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- Nivelul de disponibilitate în hoteluri la 1000 de locuitori în UTA Găgăuzia cores-
punde cu media europeană doar cu 7% (la rata de 0, 7 locuri la 1000 de locui-
tori), ceea ce demonstrează existența unui stoc extrem de sărac al hotelului, care 
poate fi oferit potențialilor turiști;

6) Pe baza GAP-analiză a atractivității acestui tip de serviciu de călătorie ca „obiective 
turistice naturale“ în Găgăuzia, se poate concluziona că aceste servicii sunt atrac-
tive pentru potențialii turiști, dar în același timp, necesită investiții semnificative 
pentru a crește gradul de potențiali turiști sale de dezvoltare. asa:
- în UTA Găgăuzia, doar 8, 2% din rezervoare au oficial acces la implementarea 

vacanțelor la plajă. În plus, în cele mai multe cazuri, infrastructura pentru acest 
tip de recreere este subdezvoltată sau slab dezvoltată;

- în UTA Găgăuzia, chiar jumătate (44,9%) a corpurilor de apă nu au acces formal 
la implementarea turismului de pescuit. Capacitatea de pescuit nu este dez-
voltat și nu este alimentată (destul de rare) și este reprezentat de numai câteva 
specii de pești (crap, crap, crap oglinda, biban, crap, plătică, podlesch, crap și 
altele);

- analiza indicatorului „Abundența pădurilor (acoperire de pădure)“ în regiune, 
reflectând un nivel minim de balnosti acest indice (scor de 1 din 4 posibile), 
la momentul actual, care caracterizează „modestă“ resursa atractivitatea pentru 
potențialii turiști;

- arsenal în prezent de izvoare minerale, care are regiunea, nu este proiectat și 
nu pot fi prezentate potențialilor turiști în uz. În același timp, acest fapt este un 
argument important pentru investiții în construcția de sanatoriu - instituție de 
spa pe teritoriul adiacent să-l;

7) Pe baza analizei GAP a atractivității acestui tip de servicii turistice, cum ar fi «Ser-
viciile de informare turistică», se poate concluziona că această categorie de ser-
vicii din regiune este reprezentată de un potențial extrem de slab și o dinamică a 
dezvoltării eficiente. Acest lucru este evidențiat de următoarele fapte:
- furnizarea de centre turistice și de informare către localitățile din cadrul ATO 

Ghazia este zero și nu satisface cerințele țărilor europene cu 100%;
- un arsenal extrem de sărac al furnizării de produse promoționale industriei tu-

ristice din regiune. Ghidul turistic al Găgăuziei nu a fost reprodus pe scară largă 
din cauza lipsei fondurilor alocate pentru publicare și distribuție;

- absența completă a unei singure baze de date electronice a resurselor 
informaționale turistice (inclusiv turneele virtuale ale siturilor turistice ale UTA 
Găgăuzia), fac din regiune extrem de neatractivă în contextul erei IT moderne;

- în regiune nu există un sistem bine stabilit de informare și consiliere în dome-
niul turismului;

- în UTA Găgăuzia, formarea profesională a specialiștilor în domeniul turismului 
se desfășoară în baza colegiului și a universității;

8) Analiza GAP a atractivității tipului de servicii turistice «Servicii de transport» din 
cadrul UTA Găgăuzia a arătat că pentru această categorie de servicii din regiu-
ne a existat o situație foarte puțin favorabilă (nu destul de atractivă) care nece-
sită măsuri obligatorii pentru al aduce în concordanță cu cerințele legislației 
internaționale în domeniul transporturilor :
- în UTA Găgăuzia predomină transportul rutier, care este cel mai răspândit în 

industria turismului; transportul feroviar, în conformitate cu o singură direcție 
de mișcare în regiune (dar cu întreruperi lungi), este complet absent transportul 
aerian și al apei;
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- parcul de autobuze din regiune nu este atractivă din punctul de vedere al 
siguranței și confortului utilizării turistice, deoarece nu îndeplinește cerințele 
internaționale privind traficul turistic (partea principală a flotei depășește 8 ani 
de funcționare, nu există echipament de tahograf pentru autobuze, cu mai mult 
de 9 locuri);

- la ora actuală din regiune, 11 operatori de servicii de taxi se află în folosință pen-
tru serviciile de transport privat din întreaga regiune (totuși, doar patru din cele 
26 de localități au furnizori de servicii de taxi);

- Nu există servicii autorizate de închiriere de mașini și biciclete în regiune;
- nu s-au creat condițiile de bază pentru dezvoltarea ciclului de pescuit (numărul 

necesar de locuri de oprire, acoperirea necorespunzătoare a drumurilor și mur-
dăriei pentru a se deplasa cu ajutorul unei biciclete, absența rutelor de ciclism);

9) Pe baza analizei GAP a atractivității tipului de servicii turistice «Facilități locale de uz 
casnic (utilități) și servicii de securitate» din cadrul UTA Găgăuzia, este clar că aceste 
servicii sunt atractive pentru potențialii turiști, dar în același timp necesită investiții 
semnificative pentru a-și crește potențialul de utilizare de către turiști. Deci:
- în fiecare localitate a UTA Găgăuzia sunt asigurate serviciile unui centru de sănă-

tate / spital / medic de familie pentru folosirea populației;
- furnizarea de farmacii nu ajunge la 100%, deoarece în 6 din cele 26 de așezări 

ele nu există;
- un nivel ridicat de siguranță personală a turiștilor potențiali este asigurat în regi-

une prin interacțiunea eficientă dintre serviciul național de apel de urgență uni-
ficat 112 și serviciile de intervenție în situații de urgență: sistemul de intervenție 
de prim ajutor în caz de urgență și sistemul de intervenție în materie de aplicare 
a legii și alte servicii;

- în toate localitățile există sisteme centralizate de alimentare cu apă, sisteme de 
alimentare cu energie electrică și sisteme de alimentare cu gaze naturale;

- în localitățile UTA Găgăuzia, sistemul de canalizare și sistemul de scurgere a 
furtunilor sunt extrem de prost distribuite și dotate tehnic. Capacitatea stației de 
epurare este de 15,2% în regiune;

- în UTA Găgăuzia au fost efectuate o serie de lucrări pentru repararea și întreținerea 
terenului de înmormântare a pesticidelor necorespunzătoare; pesticidele au 
fost exportate din instalațiile de depozitare într-o serie de așezări;

- doar 17% din haldele de gunoi din regiune sunt autorizate, restul sunt neautori-
zate și provoacă daune mediului;

10) Pe baza analizei GAP a atractivității tipului de servicii turistice «Servicii conexe 
(sport și agrement, cultură, divertisment») în UTA Găgăuzia, se poate concluziona 
că aceste servicii sunt atractive pentru potențialii turiști, dar în același timp nece-
sită investiții substanțiale pentru a le crește dezvoltarea potențialilor turiști. Deci:
- nivelul de acoperire a așezărilor din regiune cu dotări publice este de 81% (în 

cinci localități din Găgăuzia nu există facilități de catering);
- prezența piețelor centrale urbane și rurale în doar patru (din cele 26) așezări ale 

regiunii, reprezentând o gamă largă de produse de producție locală (internă);
- numai în două din cele 26 de așezări din UTA Găgăuzia, piscinele autorizate 

sunt puse la dispoziția populației;
- nivelul de acoperire a prezenței stadionului (potrivit pentru sportul în aer liber) 

în UTA Găgăuzia este de 93%;
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- în 20 din cele 26 de așezări ale Găgăuziei, terenurile de mini-fotbal au fost 
puse la dispoziția publicului;

- cinematografe permanente autorizate, plimbări cu amuzament, grădini zoolo-
gice, circuri etc.;

- în fiecare așezare a UTA Găgăuzia, serviciile Caselor de cultură sunt prezentate 
spre utilizare;

- doar în două localități din regiune există teatre (înregistrate oficial) care inter-
pretează spectacole de teatru

11) Pe baza analizei GAP a atractivității serviciilor turistice «Obiecte de patrimoniu 
cultural și istoric» se poate concluziona că această categorie de potențial este 
bogată și diversă, iar unele monumente și obiective turistice din regiune sunt 
destul de ciudate și unice decât atractiv pentru potențialii turiști. Cu toate aces-
tea, au fost identificate o serie de «lacune» care îngreunează funcționarea efici-
entă a acestora în contextul atractivității turistice:
- majoritatea monumentelor UTA Găgăuzia sunt incluse în Registrul Național al 

Monumentelor din Republica Moldova și sunt în stare bună. Cu toate acestea, 
monumentele militare nu sunt incluse în registrul obiectelor de importanță 
publică (în Moldova doar în 2019 se planifică să se efectueze inventarul total). 
Aceasta, la rândul său, împiedică furnizarea de contabilitate, control și supra-
veghere adecvată a stării lor;

- UTA Găgăuzia, reprezentată de o varietate atractivă de obiecte de importanță 
culturală și religioasă. Cu toate acestea, nu există înregistrări despre fluxurile de 
pelerini și nu există nici o lucrare privind organizarea de excursii de pelerinaj;

- doar unul din cele trei obiecte din categoria «compuse acasă» din UTA Găgă-
uzia oferă servicii de cazare pentru turiști pe timp de noapte;

- nivelul participării muzeelor   în UTA Găgăuzia corespunde cu media europeană 
doar cu 2,3%;

- un total de 9 vinării din UTA Găgăuzia din cele 16 au săli de degustare pentru 
turiști.
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12) Pe baza analizei gradului de atractivitate a diferitelor tipuri de servicii turistice în 
regiunea UTA Găgăuzia, pe baza opiniei celor trei grupuri țintă ale respondenților, 
luând în considerare decalajele identificate în compararea situației reale și do-
rite / necesare pe piața serviciilor turistice, cele mai favorabile și promițătoare 
sunt dezvoltarea tipurilor de turism pe:
- cunoașterea caracteristicilor etno-culturale ale popoarelor care locuiesc în 

mod compact pe teritoriul UTA Găgăuzia (inclusiv turismul vinicol, gastrono-
mic, eveniment etc.);

- utilizarea teritoriului cu o bună ecologie și condiții climatice favorabile, situate 
într-o zonă pitorească, cu prezența factorilor naturali medicali (turism rural și 
medical);

- utilizarea condițiilor atractive pentru dezvoltarea turismului de aventură și 
sport (la nivel ne-profesional / amator).

2.7. Analiza multicriterială a tipurilor de turism

Analiza multi-criterială a fost aleasă pentru a analiza, în comparație cu criteriile sta-
bilite, principalele tipuri de turism identificate ca fiind mai acceptabile pentru Gă-
găuzia pe baza studiilor efectuate mai sus. Analiza a fost efectuată în scopul deter-
minării gradului de prioritate a tipurilor de turism care ar trebui să se concentreze 
asupra planificării investițiilor în infrastructura turistică.

Figura 2.7.1. Tipuri de turism selectate pentru analiză

Tipuri 
de turism 
selectate 

pentru 
analiză

1. Turismul 
experimental – 

informative

3. Turism sportiv 
de aventură

2. Turismul 
medical – 
profilactic 

4. Turism 
de afaceri
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Pentru compararea tipurilor de turism au fost stabilite patru categorii: criterii eco-
nomice, sociale, de mediu și de analiză a riscurilor, care sunt detaliate mai jos: 

Figura 2.7.2. Criterii economice

Figura 2.7.3. Criterii sociale

Figura 2.7.4. Criterii de mediu

K1. Crearea locurilor de muncă
K2. Posibilitatea deschiderii de întreprinderi noi
K3. Costul adăugat ls produsele din alte domenii
K4. Venituri suplimentare în bugetele locale ori bugetul regional
K5. Volumul de consum/cheltuielelor turiștilor
K6. Posibilitatea introducerii tehnologiilor noi și now-how
K7. Posibilitatea de venituri suplimentare pentru populație
K8. Durata traseielor turistice
K9. Creșterea cotei de turism în PIB-ul regional
K10. Contribuția cooperării întreprinderilor și clusterizarea
K11. Necesitatea în investiții capitale

K12. Posibilitatea integrării persoanele cu dizabilități
K13. Posibilitatea de venituri pentru persoanele din păturile social – 

vulnerabile 
K14. Asigurarea posibilităților egale pentru bărbați și femei
K15. Impactul felurilor de turism asupra liniștii locuitorilor localităților 
K16. Impactul asupra păstrării identității naționale găgăuze, culturii și 

tradițiilor 
K17. Impactul asupra dezvoltării culturale a populației găgăuze 

(schimb și comunicarea cu turiști din diferite țări)
K18. Influența asupra dezvoltării structurii de bază inclusiv și celei tu-

ristice
K19. Regionalizarea serviciilor și influența asupra nivelului de trai a 

populației

K20. Impactul negativ asupra mediului
K21. Păstrarea mediului
K22. Utilizarea resurselor naturale terminabile
K23. Posibilitatea utilizării tehnologiilor fără deșeuri (economiei circu-

latorii)
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Scorul maxim este de 163,35 în categoria «Turism informativ-experimental», 
(opțiunea 1) și scorul minim în 94,85 în categoria «Turism sportiv și aventură» 
(opțiunea 3), care are și perspective de dezvoltare în Găgăuzia, dar nu în întreaga 
regiune și pe termen lung. Cele două tipuri rămase sunt aproape de primul tip de 
turism, ceea ce înseamnă că, în planificarea pe termen scurt, ar trebui să se acorde 
atenție dezvoltării unor proiecte care să sprijine dezvoltarea acestor tipuri de turism 
în Găgăuzia, deoarece sunt acceptabile pentru turismul intern. 

Figura 2.7.5. Criterii de risc

Figura 2.7.6. Rezultate la scorurile de bal 
pentru fiecare tip de turism

K24. Dependența de politicile naționale în domeniul turismului
K25. Dependența de disponibilitatea resurselor umane înalt calificate
K26. Vulnerabilitatea față de cataclisme naturale, schimbări climaterice
K27. Dependența de politicile externe ale țării și relații interstatale

Un calcul detaliat al criteriilor de evaluare este efectuat în apendicele 5 al prezen-
tului document.

Varianta 1 

Varianta 2

Varianta 3

Varianta 4

163,35 158,15

94,85 

143,36
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2.8. Concluzii privind analiza SWOT

Luând în considerare studiile realizate mai sus, împreună cu grupul de lucru, a 
fost efectuată o analiză a punctelor forte și a punctelor slabe ale turismului și a 
potențialului de dezvoltare a acestuia în Găgăuzia. Au fost evidențiate factorii interni 
care afectează dezvoltarea sa, precum și oportunitățile și factorii care amenință dez-
voltarea turismului în regiune. 

1. Prezența vinării cu servicii turistice, ca element important în dezvoltarea 
destinației turistice a Găgăuziei;

2. Gura unică culturală și istorică a Găgăuzilor, reprezentată pe teritoriul UTA 
Găgăuzia;

3. Prezența tradițiilor private de vinificație (producția de vin de casă);
4. Disponibilitatea de restaurante și săli de banchet pentru evenimente;
5. Disponibilitatea întreprinderilor industriale și agricole atractive pentru turiști:

• 1 fabrică de produse lactate;
• 2 caneruri;
• 13 fabrici de vin;
• 1 instalație de extracție a petrolului;
• 1 fabrică de cablu pentru automobile;
• 1 instalație de prelucrare a semințelor de struguri;
• 2 ferme de creștere a bovinelor;
• 2 mori de făină mari; 
• 7 întreprinderi de cusut;
• 1 fermă de cai;

6. Disponibilitatea diferitelor resurse turistice;
7. Prezența surselor naturale minerale și termice;
8. Condiții climatice favorabile care favorizează activitățile turistice și care per-

mit extinderea sezonului turistic;
9. Un nivel ridicat de siguranță personală a turiștilor potențiali (interacțiune efectivă 

între serviciul național de apel de urgență unificat 112 și serviciile de intervenție 
de urgență: sistemele de răspuns și serviciile medicale de urgență, precum și 
sistemul de răspuns al serviciilor de aplicare a legii și al altor servicii);

10. Disponibilitatea condițiilor de bază pentru dezvoltarea turismului rural;
11. prezența potențialului căilor de catacombe subterane care prezintă interes 

pentru dezvoltarea turismului istoric, cultural, educațional și de aventură;
12. Prezența unei mărci înregistrate «Gagauz malları»;
13. Afișarea intereselor și ideilor de proiect în așezările din regiune care vizează 

dezvoltarea turismului (GIL);
14. Compactitatea teritoriului. Proximitatea teritorială a capitalei și a altor teritorii 

ale țării, care au facilități turistice atractive, permițând construirea de trasee 
turistice atractive în întreaga țară;

15. Prezența fermelor naturale, a produselor ecologice;
16. Având o bună legătură de transport cu capitala țării.

PUNCTE 
FORTE
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PUNCTE 
SLABE

POSIBILITĂȚI

1. Lipsa unui produs turistic de calitate și competitiv al regiunii;
2. Un nivel insuficient de atenție din partea autorităților locale și regionale pen-

tru industria turismului;
3. Lipsa unei evaluări și monitorizări cuprinzătoare a stării industriei turismului 

în general și a resurselor turistice în special;
4. Absența unei baze legislative regionale care să stimuleze dezvoltarea 

activităților turistice în regiune;
5. Nivelul scăzut al infrastructurii de acces la resursele turistice, precum și in-

frastructura turistică specializată subdezvoltată;
6. Lipsa disponibilității și dezvoltarea infrastructurii de bază;
7. Calitatea slabă a apei potabile, acoperirea insuficientă a rețelelor de canalizare;
8. Nivelul extrem de scăzut de acoperire forestieră a zonei regionale;
9. Lipsa de personal calificat în industria turismului și în industriile conexe, 

inclusiv ghiduri turistice și specialiști care vorbesc limbile de stat și străine;
10. Lipsa informațiilor accesibile privind serviciile turistice și resursele Găgăuzi-

ei (pe piețele interne și externe, în limbile de stat și engleză);
11. Nivel scăzut de promovare a ofertelor turistice ale Găgăuziei în rețelele sociale.
12. Nivel scăzut al concurenței în domeniul hotelier;
13. Nivelul scăzut de atractivitate a turismului natural (eco) și de aventură;
14. Pierderea cunoștințelor și abilităților unui număr de meșteșuguri populare 

tradiționale;
15. Dezvoltarea slabă a industriei de suveniruri pe bază de produse autentice;
16. Lipsa fundamentării eficienței economice în timpul activităților turistice;
17. Abordarea spontană a dezvoltării potențialului arheologic al regiunii;
18. Lipsa stimulentelor pentru păstrarea și promovarea stilului arhitectural unic 

al caselor tradiționale găgăuze;
19. Nivelul scăzut al culturii de afaceri.

1. Prezența unui regim fără vize pentru intrarea cetățenilor UE, CSI, SUA, Repu-
blica Turcia.

2. Legislație ușoară pentru dezvoltarea turismului rural în Republica Moldova
3. Prezența brandului turistic național promovat al Republicii Moldova «Pomul 

vieții» și recunoscut pe plan internațional (conform experților UNWTO, unul 
dintre cei mai buni din industrie din lume!);

4. Deschiderea donatorilor internaționali pentru susținerea dezvoltării regiona-
le a UTA Găgăuzia, inclusiv pentru industria turismului;

5. Prezența regiunii relațiilor internaționale;
6. Creșterea potențialului economic al regiunii datorită dezvoltării pieței servi-

ciilor;
7. Capacitatea de a se integra în strategia generală de dezvoltare a turismului în 

Republica Moldova va fi inclusă în rutele turistice naționale;
8. Creșterea, la nivel global, a cererii de turism pentru recreere în zonele rurale;
9. Moldova – o nouă destinație turistică. Ea se află pe lista primelor 10 țări re-

comandate să fie vizitate în anul 2018 . (Lonely Planet).
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1. Emigrarea populației locale (aproximativ 24% din populația activă din regiune);
2. Creșterea consumului excesiv de resurse naturale și poluarea mediului cu 

dezvoltarea turismului;
3. Vecinătate cu țările cu potențial turistic mai dezvoltat și ofertă atractivă;
4. Cererea scăzută de servicii locale de turism din partea populației locale din 

cauza nivelului scăzut al bunăstării locuitorilor;
5. Creșterea lentă a pieței;
6. Recesiunea în economie;
7. Pierderea unei părți din patrimoniul cultural din cauza distrugerii, din cau-

za lipsei unui program orientat pentru conservarea și restaurarea acestuia, 
precum și a nivelului cultural scăzut și a gradului de conștientizare a locui-
torilor din regiune

8. Dezvoltarea tipurilor de turism nedorite (datorită nivelului scăzut al 
rentabilității populației);

9. Atitudinea negativă față de locuitorii turiștilor care nu au legătură cu turismul.

PERICOLE

Punctele forte ale sectorului turistic din Găgăuzia și posibilitățile de dezvoltare a 
acesteia determină obiectivele strategice ale programului și se referă în principal la:
• resursele disponibile
• unicitatea poporului găgăuz și unele condiții acceptabile pentru turiștii străini sau 

infrastructura turistică creată în ultimii 3-4 ani,
• și nu în ultimul rând, nivelul atins de țara din regiune în această perioadă, atra-

gerea turiștilor străini în Moldova și promovarea acesteia ca destinație turistică în 
străinătate.

Punctele slabe și pericole din sectorul turismului determină prioritățile pentru atin-
gerea obiectivelor și abordarea schimbărilor interne specifice care trebuie făcute cu 
fiecare program de proiect planificat. Principalele modificări necesare sunt:
• Promovarea, informarea, evaluarea și monitorizarea sectorului;
• Formarea sectorului și îmbunătățirea culturii spiritului antreprenorial în acest sec-

tor și creșterea nivelului concurenței;
• Îmbunătățirea infrastructurii de bază și crearea infrastructurii pentru accesul la re-

sursele turistice;
• Asigurarea cooperării și cooperării între sectorul public, privat și cel public în pro-

cesul de planificare și gestionare a dezvoltării sectorului.
Un tabel cu analiza SWOT detaliat este prezentat în Anexa 7 la acest document.
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2.9. Rezultatele cheie ale analizei

n Turismul din Găgăuzia este foarte slab dezvoltat, se poate spune că se află în 
stadiul în care atât locuitorii din regiune, cât și autoritățile au înțeles doar că tu-
rismul este o industrie importantă pentru dezvoltarea așezărilor umane din re-
giune și creșterea bunăstării locuitorilor săi. Concurența slabă pe piața serviciilor 
turistice, lipsa gestionării calitative a dezvoltării ofertei turistice a dus la faptul că 
raportul dintre preț și calitatea serviciilor le face neatractive pentru turiști și, mai 
ales, turiștii nu petrec mai mult de o zi în Găgăuzia.

n Diaspora Găgăuziei vede potențialul turistic al Găgăuziei bazat mai mult pe 
tradițiile și cultura oamenilor, precum și pe patrimoniul istoric și natural, oferind 
organizarea de evenimente atractive și creșterea nivelului serviciilor turistice, cu 
o atenție deosebită acordată surselor de informare și promovării active și efici-
ente a regiunii din afara țării .

n Doar 10% dintre grupurile-țintă vizate de afaceri sunt pregătite să dezvolte 
activități turistice, iar scorul mediu al respondenților este de 6,7 din 10 puncte. 
Doar 20% dintre respondenți sunt dispuși să investească în dezvoltarea turis-
mului, și anume în proiectele legate de agricultură, precum și în conducerea 
cursurilor de masterat în prepararea mâncărurilor naționale și a altor servicii 
turistice. Mulți dintre întreprinzătorii care și-au exprimat astăzi dorința de a dez-
volta activități suplimentare, inclusiv turismul, nu sunt informați cu privire la 
oportunitățile existente și potențiale și programul le va putea ajuta să identifice 
astfel de oportunități în afaceri.

n Majoritatea respondenților consideră că cel mai mare obstacol în calea dezvol-
tării turismului este «o infrastructură turistică nedezvoltată» și «absența unei 
organizații care planifică și gestionează dezvoltarea și promovarea turismului 
pentru a atrage mai mulți turiști».

n Aceasta înseamnă că întreprinderile doresc să investească și să dezvolte turismul, 
dar au nevoie de programe de sprijin, de finanțare și asistență tehnică (informarea, 
promovarea, instruirea este ceea ce majoritatea respondenților au remarcat).
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n GAL-urile din Găgăuzia au început deja să dezvolte și să implementeze proiec-
te pentru dezvoltarea turismului, dar nu au experiența și cunoștințele necesare 
pentru planificarea corectă a activităților turistice la nivel microregional și local. 
Există un interes și dorință de a organiza, în cooperare cu satele vecine, diverse 
activități de atragere a turiștilor, având în vedere oportunități bune de a genera 
venituri suplimentare în zonele rurale.

n Resursele turistice ale Găgăuziei permit organizarea unei game largi de tipuri de 
turism, dar majoritatea au nevoie de investiții pentru a crea condiții adecvate pen-
tru includerea lor în circuitul economic al turismului. În același timp, concentrarea 
resurselor turistice disponibile nu este suficientă pentru a se specializa într-un 
anumit tip de turism, ci mai degrabă permite combinarea diferitelor tipuri, care să 
permită acoperirea mai multor categorii de turiști împreună, care pot fi prestate 
în complex cu vinuri bune, alimente, informații interesante, o mulțime de emoții 
pozitive din comunicarea cu locuitorii din regiune și cunoașterea culturii și istoriei 
poporului găgăuz. Prin urmare, o analiză multi-criterială a confirmat turismul in-
formativ experimental, ca o direcție optimă a turismului.

n Gradul de atractivitate a turismului în Găgăuzia nu este la cel mai înalt nivel, dar 
nu este foarte scăzut, având în vedere opinia respondenților din 3 grupuri țintă. 
Chiar dacă calitatea și cantitatea serviciilor turistice este scăzută, în funcție de 
rezultatele analizei decalajelor în furnizarea de servicii, în comparație cu practica 
mondială sau cu standardele existente în domeniul relevant, gradul de atractivi-
tate va fi mai mare datorită interesului crescut pentru cunoașterea poporului gă-
găuz și a culturii și istoriei acestuia. Nivelul scăzut al calității serviciilor turistice în 
Găgăuzia și creșterea cererii și interesului în regiune confirmă că există potențial 
pentru dezvoltarea turismului, dar este necesar să se îmbunătățească calitatea 
serviciilor turistice și să se pregătească personalul adecvat pentru a le oferi, dar 
este necesar să se asigure promovarea calității și informarea adecvată a turiștilor.

n Conform analizei SWOT, există multe puncte forte și puncte slabe. Majoritatea 
deficiențelor pot fi transformate în oportunități de dezvoltare, care, împreună cu 
premisele existente, pot asigura o creștere tangibilă a ofertei turistice a regiunii 
în următorii 5-7 ani.

n Agențiile de turism au confirmat faptul că caracteristica Găgăuziei este o cultură, 
limbă, tradiții și patrimoniu diversificate, care sunt interesante în special pentru 
turiștii urbani. Aceasta face ca regiunea să fie atractivă și pentru turiștii locali, 
și nu numai pentru cei externi. Faptul că foarte puțini turiști se întorc (mai ales 
turiștii din Turcia) vorbesc despre calitatea scăzută a serviciilor și lipsa de diver-
sitate în oferta turistică. Se poate spune că așteptările turiștilor nu coincid cu 
calitatea serviciilor primite.



JUSTIFICAREA	PROPUNERILOR	
PENTRU	DIRECȚI ILE	
PROMIȚĂTOARE	
DE 	DEZVOLTARE	A 	TURISMULUI	
ÎN 	UTA	GĂGĂUZIA

3 .

Deoarece turismul este o industrie care consumă resurse naturale, dar în același 
timp poate rezolva problemele sociale ale societății, dezvoltarea turismului durabil 
este acceptabilă pentru Găgăuzia. Turismul consumă resurse, creează deșeuri, im-
plicând costuri și beneficii ecologice, culturale și sociale. Principalele efecte negative 
ale turismului de natură ecologică, economică și socio-culturală sunt: 
• poluarea mediului;
• deteriorarea esteticii peisajelor;
• problema eliminării deșeurilor și a deșeurilor menajere;
• deteriorarea monumentelor istorice și naturale;
• încărcare antropogenă mare pe teritoriu;
• degradarea culturală a teritoriului;
• comercializarea excesivă;
• agravarea problemelor complexe socio-economice asociate dependenței de dro-

guri, alcoolismului, prostituției;
• necesitatea de a consolida măsurile de securitate. 

Având în vedere toate problemele generate de dezvoltarea rapidă a industriei tu-
ristice, cu care se confruntă turiștii, rezidenții locali și managerii de diferite niveluri, 
este necesar să se aplice soluții cuprinzătoare bazate pe conceptul de dezvoltare a 
turismului durabil.
Turismul durabil ar trebui să stea la baza obiectivului strategic al unui program re-
gional de creștere a atractivității turistice. 
 Dezvoltarea durabilă a turismului (conform lui E. M. Macsarova) este o dezvolta-

re pe termen lung a turismului, care realizează un echilibru în implementarea 
obiectivelor de dezvoltare economică, de mediu, socială și culturală, ia în con-
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siderare interesele tuturor părților interesate (turiști, gazde și ghiduri, populația 
locală), pe baza utilizării raționale a resurselor turistice și a unui parteneriat 
cuprinzător. 

Dezvoltarea turismului durabil este puternic asociată cu calitatea serviciilor turistice. 
În multe privințe, calitatea serviciilor este mai importantă decât cantitatea lor, de-
oarece volume prea mari de turism pot depăși cu ușurință limitele de încărcare pe 
care le poate suporta o anumită regiune, punând astfel în pericol turismul în general. 
Calitatea înaltă a turismului este asigurată de următoarele condiții: 
• prezența standardelor minime,
• cea mai mare satisfacție posibilă a intereselor și așteptărilor turiștilor,
• combinarea optimă a calității și a prețului serviciilor. 

Prin urmare, obiectivul strategic pentru dezvoltarea durabilă a turismului în Găgău-
zia ar trebui să fie îmbunătățirea calității serviciilor turistice.
 Folosiți punctele slabe ale turismului ca noi oportunități pentru dezvoltarea 

activităților turistice: drumurile sărace din zonele rurale sunt un motiv pentru in-
troducerea unui transport ecologic (căruțe, biciclete, cai)

 Infrastructura rutieră regională trebuie îmbunătățită pentru a permite inclu-
derea celor mai importante situri regionale pe rutele turistice naționale și 
internaționale.

 Găgăuzia poate fi promovată ca o singură destinație turistică (o destinație tu-
ristică) în țară și își poate dezvolta brandul turistic sub brandul turistic național, 
ca un brand turistic național deja bine promovat în străinătate care s-a bucurat 
de succes. Dovada acestor rezultate este rezultatul activității turistice a Republicii 
Moldova în 2017. Participarea Găgăuziei la târgurile internaționale de turism ca 
destinație independentă este foarte costisitoare, necesită mult timp și nu este 
atât de eficientă pentru promovarea și crearea opiniei publice. Prin urmare, este 
important ca Găgăuzia să-și formeze și să promoveze brandul său de turism în 
cadrul brandului național al Republicii Moldova. 

 Înainte de a defini obiectivele programului, ar trebui să fie identificate categoriile 
țintă de turiști, pentru care ar trebui dezvoltate obiective specifice cu valori speci-
fice pentru realizarea lor reală.

 Pentru categoria turiștilor care preferă turismul informativ-experimental (care 
este cel mai popular tip de turism din lume), o sarcină importantă ar trebui să 
fie îmbunătățirea calității serviciilor pentru a crește timpul mediu pentru această 
categorie de turiști în Găgăuzia de la 1 la 3 zile.

 Deoarece crearea unui singur loc de muncă în turismul rural poate duce la crea-
rea a încă 5-6 locuri de muncă, iar dezvoltarea rurală este esențială pentru înce-
tinirea emigrării populației rurale (în Găgăuzia, aproape 90% din așezări aparțin 
zonelor rurale), o altă sarcină ar trebui să fie promovarea și crearea de întreprin-
deri în turismul rural.

 Pentru turistul intern scopul ar trebui să fie creșterea fluxului de turiști prin cre-
area condițiilor de recreare activă combinată cu activități sportive și alte activități 
bazate pe obiecte de nivel național de atractivitate (unul sau două obiecte pot fi 
scopul)
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 Domeniile prioritare pentru atingerea obiectivelor pot fi:
- Dezvoltarea structurii de management, monitorizare și evaluare a turismului la 

nivel regional, care va include gestionarea fluxului de informații turistice;
- Dezvoltarea infrastructurii pentru accesul la resursele turistice;
- Promovarea puternică și eficientă a destinației turistice a Găgăuziei, publicita-

tea și suportul informațional al promovării produsului turistic pe piața internă 
și internațională;

- Stimularea creării de clustere turistice și a cooperării pe diferite nivele;
- Formare capacităților și resurse umane bine pregătite pentru furnizarea de 

servicii turistice de înaltă calitate.
Proiectele care vor fi dezvoltate pentru atingerea obiectivelor trebuie să fie proiecte 
integrate. Aceste proiecte includ evaluarea impactului asupra mediului, soluționarea 
problemelor sociale și economice, precum și oferirea unei oportunități de a combi-
na eforturile tuturor părților interesate în rezolvarea problemelor comune, atrăgând 
astfel diferite surse de finanțare.
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OBIECTIVELE	
ȘI 	PRIORITĂȚILE	
PRI NCI PAL E 
ALE	PROGRAMULUI

4 .

Pe baza rezultatelor analizei, au fost discutate modalități de utilizare a avantajelor și 
oportunităților, precum și eliminarea punctelor slabe și a nivelării amenințărilor.
Combinațiile de elemente ale analizei SWOT formează anumite strategii. Pe baza aces-
tora, trebuie să alegeți direcții specifice de dezvoltare pe exemplul următoarei figuri.

Oportunități + 
Puncte forte = 

Strategia 
dezvoltării

Oportunități + 
Puncte slabe = 

Strategia 
transformărilor

interne

Pericole + 
Puncte slabe = 

Limitarea 
strategiei de 
dezvoltare

Pericole + 
Puncte slabe = 

Strategia 
avantajelor 
potențiale

Figura 4.1. Strategii posibile de dezvoltare bazate pe combinații de factori de analiză SWOT

Selectarea strategiei pe baza combinației factorilor – SWOT
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OBIECTIVUL STRATEGIC AL PROGRAMULUI:
Asigurarea unor condiții acceptabile pentru dezvoltarea pe termen lung a turismu-
lui în Găgăuzia pentru a crește contribuția directă a turismului la PIB regional la 
1% treptat în perioada până în 2025 prin atragerea de investiții în dezvoltarea și 
îmbunătățirea calității serviciilor turistice, încurajarea deschiderii de noi locuri de 
muncă și utilizarea eficientă a resurselor turistice în regiune.

OBIECTIVE SPECIFICE ALE PROGRAMULUI DE DEZVOLTARE 
A TURISMULUI ÎN UTA GĂGĂUZIA:
1. Pentru categoria de turiști care preferă turismul experiental / educațional și pen-

tru turiștii de afaceri:
Promovarea îmbunătățirii calității serviciilor turistice și a diversității acestora 
în așa fel încât să sporească durata șederii turiștilor străini în Găgăuzia în me-
die de până la 3 zile

2. Pentru categoria de turiști care preferă recreerea în aer liber și doresc să afle mai 
multe despre particularitățile vieții rurale, organice (sau alimente de casă):
Dezvoltarea infrastructurii turismului rural din Găgăuzia, care implică cel puțin 
80% din localitățile din regiune (până în 2025) în activitățile turistice

3. Pentru categoria de turiști care preferă recreere activă, combinată cu tratament 
sau sport: 
Creșterea fluxului turiștilor interni în Găgăuzia prin crearea condițiilor pentru 
recreare activă, combinată cu activități sportive, medicale și alte activități co-
nexe, pe baza a cel puțin 2 obiective de nivel național.

Dezvoltarea	durabilă	a	turismului	în	UTA	Găgăuzia prin atingerea unui echilibru în imple-
mentarea obiectivelor de dezvoltare economică, de mediu, socială și culturală ale regiunii, 
ținând seama de interesele turiștilor, regiunii, mediului de afaceri și populației locale, pe 
baza utilizării raționale a resurselor turistice disponibile și a unui parteneriat cuprinzător.

Găgăuzia este o destinație turistică căutată cu succes, în cadrul brandului turistic național.

MISIUNEA	
PROGRAMULUI :

VIZIUNEA	
PROGRAMULUI :

Astfel, s-a decis utilizarea unei combinații de factori „puncte forte” și „oportunități” 
pentru a defini misiunea și obiectivul strategic ale programului și o combinație de 
factori „oportunități” și „puncte slabe” pentru a stabili obiectivele specifice ale pro-
gramului.
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Dezvoltarea industriei turismului în regiune va fi asigurată de următoarele dome-
nii prioritare identificate pe baza unei analize SWOT:
1. Dezvoltarea infrastructurii de management, monitorizare și evaluare a dezvoltă-

rii turismului la nivel regional, care va include gestionarea fluxului de informații 
turistice și va reprezenta interesele tuturor părților interesate în dezvoltarea turis-
mului;

2. Dezvoltarea infrastructurii de acces la resursele turistice existente, pentru 
îmbunătățirea capitalizării (utilizarea eficientă în scopuri turistice);

3. Promovarea eficientă a unei destinații turistice - Găgăuzia, publicitate și su-
port informațional pentru promovarea unui produs turistic pe piața internă și 
internațională - digitizarea resurselor informaționale turistice;

4. Încurajarea creării de clustere în domeniul turismului și dezvoltarea rețelelor între 
toate părțile interesate în dezvoltarea turismului;

5. Formare și resurse umane pentru furnizarea și promovarea serviciilor turistice de 
înaltă calitate
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PLANUL	
DE 	 IMPLEMENTARE	
A 	PROGRAMULUI

5 .

Pentru a atinge obiectivele și scopurile programului au fost revizuite peste 100 de idei 
de proiecte pentru dezvoltarea serviciilor turistice din regiune, care au fost obținute din 
proiectul SARD, de la administrațiile locale și regionale, sectorul non-guvernamentale 
și de afaceri în timpul întâlnirilor organizate în centrele regionale ale regiunii.
Pe baza analizei lor au fost definite și selectate de către grupul de lucru 10 concepte de 
proiecte integrate, având în vedere unele initiative deja începute, experiența, resursele 
disponibile, angajamentele și viziunea localităților din regiune, aceste concept aco-
peră circa 80% din teritoriile administrative ale (primăriilor) Găgăuziei și contribuie la 
atingerea a toate cele trei obiective specifice programul. Cel puțin 3 din cele 5 priorități 
stabilite ale programului de dezvoltare a atractivității turistice a regiunii sunt incluse în 
obiectivele fiecărui concept.
Astfel, fiecare concept dezvoltat acoperă mai multe localități din regiune, formând mi-
crozone de impact ale programului, unde activitățile sunt grupate pe obiective comu-
ne. Obiectivele sunt formulate în funcție de problemele generale care trebuie aborda-
te în microzone sau în funcție de oportunitățile de dezvoltare a serviciilor turistice în 
această zonă țintă.
Pentru fiecare concept au fost calculate investițiile necesare, împărțite în categorii de 
finanțări posibile: granturi, buget (local și regional) și investiții private. Astfel, imple-
mentarea conceptelor dezvoltate va contribui la unificarea eforturilor tuturor părților 
interesate în vederea realizării unor schimbări tangibile pozitive în dezvoltarea turis-
mului în Găgăuzia. Fiecare concept poate fi implementat în etape și fiecare rezultat al 
unui concept poate fi realizat printr-un proiect separat mic.
De asemenea, conceptele dezvoltate au fost analizate pe baza a 10 criterii stabilite 
pentru a acorda prioritate implementării investițiilor în infrastructura turistică.
Conform analizei, se stabilește următoarea prioritate:
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Proiect

Valoarea totală a 
punctelor în funcție de 
criteriile de evaluare a 
priorității conceptului

Total de 
concept rating

(puncte)

1. Crearea unui complex sportiv de 
excursii ecvestre „At-Prolin” 69,05 I

2. Traseul vinului din Găgăuzia 67,59 II

3. Crearea Centrului Zonal de Sport 
și Cultură pentru Organizarea 
Turismului „Avdarma”

64,24 V

4. Crearea clusterului etno-turistic 
„Patrimoniul găgăuz” 65,93 IV

5. Dezvoltarea rețelei de atracții 
turistice „Gagauz coraflari” 55,36 VIII

6. Crearea zonei eco-agroturistice 
„Ecopark Carbalia” 53,07 IX

7. Conservarea și promovarea 
elementelor de patrimoniu 
cultural pe baza rezultatelor 
muncii meșteșugarilor

60,4 VI

8. Dezvoltarea turismului sanitar 47,92 X

9. Crearea unui geopark în Etulia și 
Cișmichioi 60,38 VII

10. Crearea structurii de 
management a destinației 
turistice „Găgăuzia”

66,36 III

Tabel 5.1. Rezultatele evaluării priorității conceptelor de proiecte elaborate în cadrul programului 

Un calcul și o metodă detaliată pentru calcularea priorității conceptelor de proiect sunt 
prezentate în Anexa 15 la acest document. 

5.1. Planul de activități, 
 bugetul și posibilele surse de finanțare

Măsurile de implementare a programului au fost elaborate pe baza conceptelor de 
proiect identificate, care includ acțiuni și sarcini nu numai ale autorităților regionale, 
dar și ale autorităților locale, ale ONG-urilor și ale întreprinderilor.
Activitățile principale sunt cele care vor facilita implementarea altor activități plani-
ficate.
Astfel, sarcina principală a programului este crearea unei organizații regionale pen-
tru gestionarea destinației turistice (destinație) a Găgăuziei. Găgăuzia se distinge prin 
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omogenitatea reședinței compacte a națiunilor etnice sau mici, care prezintă un in-
teres deosebit pentru turiștii, atât externi, cât și interni, prin cultura și istoria lor.
Concomitent cu crearea organizației vor fi create instrumentele principale pentru a 
promova destinația turistică și pentru a informa turiștii despre atracțiile turistice și 
resursele turistice din regiune. În același timp, se vor putea formula oferte turisti-
ce sau produse turistice specifice pe baza resurselor turistice disponibile, luând în 
considerare măsurile primare de îmbunătățire a infrastructurii de acces la acestea.
Este necesar să se ia în considerare posibilitățile existente de finanțare a măsurilor 
primare și să se planifice acestea în conformitate cu sursele de finanțare. La planifi-
carea evenimentelor au fost luate în considerare posibilitățile proiectelor implemen-
tate în Găgăuzia cu ajutorul UE și alți donatori, precum și proiectul competitivității 
USAID.

Astfel, sarcinile principale care trebuie abordate pentru stimularea dezvoltării tu-
rismului, începând cu prima fază a programului în 2019-2020, acoperă următoare-
le activități:
1. Înființarea unei organizații de management al destinației turistice din Găgăuzia 

(DMO)
• Dezvoltarea unui brand regional al Găgăuziei turistice;
• Pregătirea unei cereri de finanțare pentru finanțarea continuării implementă-

rii conceptului de DMO (pe baza unui proiect de centru de informare turisti-
că inițiat de primăria din Comrat) și elaborarea unui cadru legislativ pentru 
susținerea dezvoltării turismului în regiune

• Implementarea conceptului (inclusiv crearea de instrumente pentru promova-
rea și informarea turiștilor).

2. Implementarea conceptelor: clusterul «Patrimoniul găgăuz» și Traseul vinului.
Identificarea fermelor private pentru crearea caselor rurale / case de oaspeți și 
cooperarea cu programele potențiale (USAID) pentru a atrage sprijin în dezvolta-
rea unei rețele de structuri de locuințe.
Organizarea unei vizite de lucru în Letonia pentru schimbul de experiență în dez-
voltarea turismului rural și a specializării în turismul rural.
Pregătirea unei cereri de atragere de fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii 
proprietății publice pentru accesul la facilități turistice care sunt gata să furnizeze 
servicii de călătorie:
• drumul de acces spre vinăria Comrat Vinuri de Comrat
• accesul la «Cara Gani», cu o platformă pentru organizarea de expoziții și festi-

valuri
• drumul regional Kongaz - Baurchi-Ceadir Lunga (19 km)
Sprijinirea creării de pensiuni rurale și cooperarea cu întreprinzătorii privați în 
asistarea dezvoltării infrastructurii turistice și îmbunătățirea calității serviciilor tu-
ristice furnizate.
Asistență în promovarea serviciilor și rutelor turistice.

3. Implementarea conceptului At-Prolin
Dezvoltarea capacității fermei de cai.
Pregătirea unei analize a fezabilității investițiilor în dezvoltarea activităților turisti-
ce pe baza finfermy și a cererilor de atragere de fonduri pentru dezvoltarea infras-
tructurii de acces la obiectele turistice ale proprietății publice.
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4. Implementarea conceptului de microzona a Avdarma
Identificați investitorii privați potențiali în infrastructura turistică sau crearea de 
parteneriate public-privat.
Implementarea proiectului de dezvoltare a infrastructurii pentru accesul la resur-
sele turistice.

5. Implementarea conceptului de «Gagauz coraflari»
Asistență pentru GIL în dezvoltarea și dezvoltarea ofertei turistice a acestei micro-
zone.

6. Conservarea și promovarea elementelor de patrimoniu cultural pe baza rezulta-
telor muncii meșterilor populari.
Elaborarea unei propuneri de proiect în cadrul programului UE Cooperarea în 
Marea Neagră pentru atragerea de fonduri (sau alte programe de cooperare trans-
frontalieră).

7. Implementarea conceptului de creare a unui geopark în Etulia și Chișmichioi.
Lucrarea de curățare a râurilor din gunoiul menajer și evaluarea valorii istorice și 
geologice a râurilor/evaluarea stării lor, precum și rezolvarea problemei colectării 
gunoiului în așezările proiectului.

8. Realizarea conceptului «Ecopark Carbalia»
Pregătirea unei cereri de strângere de fonduri pentru dezvoltarea infrastructurii 
proprietății publice pentru accesul la zona ecologică turistică și asistență în crea-
rea unei organizații neguvernamentale pentru gestionarea destinațiilor.

9. Dezvoltarea turismului sanitar.
Realizarea explorării și evaluării resurselor subterane în Kopčak, Comrat și Kongaz.
Identificarea potențialilor investitori în infrastructura turistică a proprietății private 
sau crearea PPP.

Un plan detaliat de activități pe un an, indicând structurile responsabile pentru 
posibilele surse de finanțare.

5.2. Plan de risc pentru implementarea programului

Riscul este un fenomen care apare în viața de zi cu zi a oricărei instituții și este 
adesea asociat cu termenul «insecuritate». Potrivit dicționarului Webster, riscul este 
privit ca o «șansă de pierdere». Și acest lucru se întâmplă fie pentru că sa întâmplat 
ceva neplanificat în proiect, fie pentru că lucrul planificat nu sa întâmplat exact așa 
cum a fost planificat.
Riscul este un eveniment incert, dar poate apărea în cursul unei activități specifice, 
consecințele cărora sunt dăunătoare și ireversibile (costuri suplimentare, venituri și 
/ sau profituri mai mici).
Riscurile pot fi atât interne (cum ar fi erorile administrative), cât și externe, reprezen-
tate de aproape orice eveniment din afara organizației care ar putea afecta negativ 
activitatea proiectului.
Provocarea este de a identifica toate riscurile potențiale și de a le gestiona pentru a 
reduce impactul lor. Acest proces este continuu pe tot parcursul ciclului și continuă 
pe întreaga perioadă de implementare a programului.
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Procesul de evaluare a riscurilor constă în următoarele etape:
(1) Identificarea riscurilor asociate tipurilor de turism pentru Găgăuzia;
(2) Determinarea consecințelor materiale ale riscurilor (dacă este posibil materiali-

zată);
(3) Stabilirea unor modalități de reducere a probabilității apariției și impactului ris-

curilor;
(4) Determinarea gradului de expunere la risc a programului.

Fiecare risc a fost caracterizat de gradul de expunere și de probabilitatea apariției. 
Impactul riscului poate fi extrem de mic, mic, mediu, mare și extrem de ridicat. Pro-
babilitatea apariției are următoarele opțiuni: extrem de scăzut, foarte scăzut, scăzut, 
mediu, înalt și extrem de ridicat.
Ipotezele privind riscurile au fost determinate pe baza experienței echipei de proiect.
În timpul analizei au fost luate în considerare 5 categorii de risc:
1. Riscurile politice

Conform rezultatelor, un nivel mai ridicat al acestui tip de risc este cu turismul 
medical și medical (scor mediu 27,5), dar este sub medie. Modificările frecvente 
ale regimului politic pot avea un grad mai mare de impact, dar, potrivit estimării, 
ele se încadrează în categoria celor de clasă scăzută.

2. Riscurile legislative
Un nivel mai ridicat al acestor riscuri în turismul informativ-experimental (scor 
mediu 45). Riscul unei modificări a legislației are un impact mai mare decât cel 
legal și se încadrează în categoria cu un grad moderat de apariție.

3. Riscurile financiar-economice
Un nivel mai ridicat al riscului economic este și în turismul informativ-experi-
mental (scor mediu 45). Aceste riscuri sunt, de asemenea, clasificate ca expunere 
moderată.
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4. Riscuri de implementare
Riscul de implementare include toate elementele care se referă la posibilitatea 
de deviere de la evenimentele așteptate în scopul realizării de investiții. Aceste 
riscuri au un impact mai mare asupra turismului medical și de sănătate și asupra 
turismului de afaceri, dar nivelul este mai mic (30 de puncte) și se încadrează în 
categoria claselor scăzute.

5. Riscuri de mediu
Riscul de mediu este ilustrat de un set de elemente legate de probabilitatea unor 
situații excepționale cu un efect negativ atât pentru companie, cât și pentru mediu. 
Aceste riscuri au un impact mai mare asupra turismului cognitiv - experimental (45 
de puncte), sportului (45 de puncte) și turismului de îmbunătățire a sănătății (40 de 
puncte). Aceste riscuri se încadrează și în categoria impactului moderat.

Toate riscurile care pot afecta implementarea programului nu au un impact mare 
asupra tipurilor de turism planificate.
O analiză detaliată a riscurilor este prezentată în anexa 13 la prezentul document.

5.3. Planul de monitorizare a programului

Planul de monitorizare al programului este elaborat în conformitate cu obiectivele și 
indicatorii stabiliți pentru măsurarea realizării obiectivelor programului.
Responsabil pentru monitorizarea programului va fi Organizația pentru Manage-
mentul Destinației Turistice din Găgăuzia (DMO), în numele Comitetului Executiv și 
ADR din Găgăuzia.
Este planificat ca Organizația de Management al Destinației Turistice să țină evidența 
tuturor indicatorilor, iar ADR va verifica anual performanța programului și, împreună 
cu Comitetul Executiv al UTA Găgăuzia, va face ajustări ale planului de acțiuni pentru 
implementarea programului.
Măsurarea gradului de implementare a programului va fi realizată prin măsurarea 
următorilor indicatori:

Asigurarea condițiilor 
acceptabile pentru 

dezvoltarea pe termen 
lung a turismului în Gă-
găuzia, pentru a crește 
CONTRIBUȚIA DIRECTĂ 
a turismului în RAHP la 
nivelul național de 1% 

până în 2025

Scop realizat 
2020

realizat 
2021

realizat 
2022

realizat 
2023

realizat 
2024

realizat 
2025

Indicatori
de 

măsurare

cheltuieli turistice medii 
pe zi de ședere în regiune

2000 
MDL 1000 1000 2000 2000 2000 2000

timpul mediu turistic 
din regiune 3 zile 2 2,5 3 3 3 3

numărul de turiști externi 
care sosesc în regiune în 
fiecare an în 2024 

9000 
turiști 
pe an

3000 4000 5000 8000 9000 9000

Numărul de turiști au-
tohtoni care sosesc anu-
al în regiune în 2024 

9000 
turiști 
pe an

500 1000 4000 5000 9000 9000

Tabel 5.3.1. Indicatori de măsurare a obiectivului strategic al programului
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IMPACTUL	PROGRAMULUI	
ASUPRA	DEZVOLTĂRI I	
SOCIO-ECONOMICE	A 	REGIUNI I

6 .

Ca urmare a implementării programului, în regiune vor fi create condiții pentru atra-
gerea și primirea turiștilor străini, oferindu-le servicii turistice de calitate și diversita-
te superioară - în regiune vor fi create peste 80 de servicii turistice noi.
Turiștii vor putea să rămână în regiune timp de cel puțin 3 zile, iar diversitatea servi-
ciilor îi va atrage să se întoarcă în regiune, să viziteze alte locuri și obiective turistice 
din regiune și, de asemenea, să le recomande la alți turiști să viziteze regiunea.
Ca urmare a programului, 21 (80%) localități din regiune vor fi incluse în cifra de 
afaceri turistică a regiunii și vor fi create sau dezvoltate noi servicii turistice.
După implementarea tuturor proiectelor planificate în regiune vor fi create cel puțin 300 
de locuri de muncă directe și aproximativ 1000 indirecte în alte industrii turistice asoci-
ate. Vor fi create aproximativ 80 de noi unități de afaceri (în cea mai mare parte întreprin-
deri mici și mijlocii), iar majoritatea vor fi întreprinderi familiale. Acest lucru va permite 
atragerea remitențelor emigranților în economia regională, va contribui la integrarea fa-
miliilor și le va interesa să se întoarcă și să lucreze în patria lor, împreună cu familiile lor.
Pentru întreprinderile existente în domeniul turismului, pentru cramele din re-
giune, instituțiile medicale și culturale vor fi create condiții pentru îmbunătățirea 
funcționării și creșterea rentabilității lor în același timp la îndeplinirea obiectivelor 
specifice ale programului, ceea ce va duce la o creștere a transferurilor către buge-
tele locale și regionale.
Crearea în regiunea a facilităților de semnificație națională (turism medical/curativ si 
sportiv) va conduce la creșterea fluxului de turiști interni în regiune, la îmbunătățirea 
condițiilor de tratament balnear și la un stil de viață sănătos și pentru locuitorii 
din regiune, care pe termen lung va duce la o îmbunătățire a sănătății populației și 
educației generațiilor viitoare pentru un stil de viață sănătos și activ. 
Utilizarea obiectivelor turistice din patrimoniul cultural ale Găgăuzii va duce la păs-
trarea și transmiterea tradițiilor lor generațiilor viitoare, precum și la angajarea în ac-
tivitatea economică a categoriilor vulnerabile: persoanele cu dizabilități, persoanele 
în vârstă, copii, și altele.
În rezultatul implementării Programului vor fi atrase investiții de 23 milioane de euro în 
dezvoltarea sectorului, dintre care aproximativ jumătate vor fi investiții private și cel puțin 
10 milioane euro venituri pentru economia regională până în 2025 numai de la turiști. 
În anul 2025 venitul direct din turism trebuie să fie de cel puțin 3 mill. EURO, care să 
permită creșterea cotei contribuției directe a turismului in PIB regional de cel puțin 1,1%, 
iar contribuția totală a turismului la PIB regional turismului să fie mai mult de 5%.
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A NEXE 
1. Descrierea generală a regiunii și analiza situației economice 

din Găgăuzia
2. Descrierea resurselor turistice din regiune
3. Nivelul dezvoltării turismului
4. Gradul de atractivitate a serviciilor turistice în UTA Găgăuzia
5. Posibilități de dezvoltare pe tipuri de turism în Găgăuzia
6. Analiza legilor și reglementărilor locale ale UTA Găgăuzia prin 

prisma promovării turismului în economia regională
7. Analiza SWOT a potențialului turistic al regiunii Găgăuzia
8. Resurse turistice în contextul așezărilor din regiune
9. Raportul sondajului de afaceri
10. Raportul privind studiul diasporei
11. Raportul de expertiză
12. Plan detaliat de implementare a programului
13. Analiza riscurilor
14. Conceptele proiectului 1-10
15. Raport privind analiza priorității în implementarea concepte-

lor dezvoltate
16. Ordonanța ADR nr. 01-11 / 15 din 06/25/2018 privind con-

stituirea unui grup de lucru și ordinul 01-11 / 02-19 din 14 
ianuarie 2019 privind modificarea grupului de lucru pen-
tru pregătirea Programului sectorial regional de creștere a 
atractivității turistice a regiunii de dezvoltare a ATO Gagauziei.
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