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Introducere

Această publicație reprezintă o culegere de date din domeniul turismului rural și are drept
scop oferirea unei informații esențiale cu privire la agroturism. Așadar, citind acest
compendiu veți afla:

 Ce însemnă agroturism și care sunt trăsăturile sale definitorii
 Ce reprezintă o agropensiune
 Care pași trebuie urmați pentru a înființa o agropensiune
 Cum trebuie să fie amenajată o agropensiune
 Sfaturi și recomandări referitoare la cum trebuie să primiți și să deserviți clienții
 Ce forme de agrement se practică în Republica Moldova – idei de preluat
 Cum puteți diversifica oferta turistică prin oferirea de informații asupra celor mai

reprezentative obiective turistice din raionul Hîncești
 Criteriile minime obligatorii pentru clasificarea pensiunilor turistice și agroturistice.
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Conceptul de agroturism

Turismul rural este un concept care cuprinde activitatea turistică organizată și condusă de
populația locală și care are la bază o strânsă legătură cu mediul ambiant, natural și uman.

Turismul rural are 3 componente esențiale: teritoriul, produsele turistice și oamenii.

Analizând cele trei componente ale activității de turism rural se poate enunța faptul că
fermierul este elementul-cheie principal, care stă în atenția guvernării și organismelor ce se
ocupă de amenajarea și dezvoltarea spațiului rural. Astfel, se poate concluziona că:

1. Teritoriul satului cu mediul său înconjurător natural și antropic și resursele turistice
aferente acestuia, reprezintă suportul și materia primă pentru turismul rural, în
exploatarea lui durabilă;

2. Produsele și serviciile turistice (oferta turistică) trebuie să fie cât mai autentice și de
calitate, oferta fiind diversă și constituind o alternativă la cea "standard";

3. Oamenii (fermierii) responsabili de prestarea serviciilor turistice, organizează și
conduc această activitate.

Agroturismul ca parte componentă a turismului rural este un concept cu referire la diferite
forme de turism ce se află în legătură directă cu activitățile agricole și/sau construcțiile care au
avut alte destinații decât agricole. Această formă specifică de turism rural este susținută de
micii proprietari de la țară – de obicei ca activitate secundară – activitate agricolă desfășurată
în gospodăria proprie rămânând, deci, aceasta este principala ocupație și sursă de venit.

Agroturismul este o formă a turismului rural care utilizează pentru cazare și servirea
mesei numai pensiunile turistice rurale și pensiunile agroturistice, beneficiind de un mediu
nepoluat și pitoresc, de atracțiile turistice naturale și de valorile cultural-istorice, de tradițiile
și obiceiurile prezente în mediul natural. Spațiul rural satisface prin componentele sale o
paletă largă de motivații: odihnă și recreere, cultură, practicarea sportului, cură de aer sau
balneară, vânătoare și pescuit sportiv , oferind agroturismului o arie mare de cuprindere a
posibilităților de petrecere a timpului liber.

Prin aceasta, agroturismul este un mijloc de valorificare integrală a mediului rural, cu
potențialul său agricol, uman și tehnico-economic. 1

Agroturismul prezintă unele trăsături ce-l diferențiază de turismul tradițional, standard și
anume:

1 1 Nicolae Platon, „Modul de studii. Organizarea și gestionarea afacerilor în domeniul turismului rural„ ,
Chișinău 2014, p.3-4
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 Consumul turistic se petrece în mediul rural, unde esențiale sunt: calitatea pensiunii
turistice rurale sau agroturistice și a serviciilor primite de la fermieri, cunoașterea
mediului natural, uman și cultural, originalitatea produselor turistice;

 Oferta turistică este autentică, originală, diversă și personalizată , organizată și
condusă de fermieri, deci de oamenii satului;

 Este o activitate economică, care completează exploatația agricolă și nu este o
alternativă sau un substituit al acesteia;

 Oferă populației cu venituri mai reduse posibilitatea de odihnă și recreere, de
petrecere a timpului liber din vacanțe sau week-end-uri, în peisajul pitoresc al
mediului rural, cu valori cultural-educative și cu o ospitalitate specifică;

 Nu necesită investiții foarte mari, pentru amenajări de infrastructură generală și
dotări turistice sau pentru alte amenajări de profil;

 Se evită marile aglomerări turistice;
 Nu este compatibil cu turismul de masă, dezvoltat în stațiuni și centre turistice în

medii urbane.

O pensiune agroturistică repezintă o structură de primire pentru găzduire și servirea
mesei cu o capacitate cuprinsă între trei și douăzeci de camere, funcționând în cadrul
gospodăriilor țărănești , care asigură alimentația turiștilor cu produse proaspete din surse
proprii și locale2. Categoriile de clasificare3 a pensiunilor agroturistice sunt: 3,2,1 stele4.

Pensiunea agroturistică
"Hanul lui Hanganu", r-nul Rezina

2 Dr.Ion Talabă, Dr.Marilena Doncean, „ Rolul Euroregiunilor în dezvoltarea durabilă în contextul crizei
mondiale,Euroregiunea Siret-Prut-Nistru„, Vol.XI, Editura Tehnopress, Iași 2012, p. 98
3 Categorie de clasificare repezintă un nivel stabilit de criterii specifice, atribuit unei structuri de primire turistice
ca urmare a clasificării acesteia
4 Stea – reprezentarea categoriei de clasificare
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Lansarea afacerii în domeniul turismului rural
Lansarea afacerii în domeniul turismului rural este condiționată de următorii pași, care

sunt esențiali în administrarea cu succes a afacerii turistice. Astfel, este necesar de ținut cont
de următoarele sugestii:

1. Primul pas este determinarea potențialului turistic al zonei unde veți demara
activitatea în vederea atragerii turiștilor.

2. Dacă zona este bogată în resurse turistice și Dvs sunteți dispuși să inițiați afacerea în
domeniul turismului rural, evaluați posibilitățile de cazare în ceea ce privește
disponibilul de spații care ar putea fi utilizate pentru cazarea turiștilor. Trebuie să
țineți cont că, primirea turiștilor este posibilă numai în cazul, dacă dispuneți de
grup sanitar în încăpere și intrare separată pentru turiști.

3. Dacă încăperea pentru primirea turiștilor nu corespunde cerințelor și este necesară o
anumită investiție, estimați bugetul necesar de cheltuieli, precum și sursele de
finanțare.

4. Estimați posibilitățile în ceea ce privește alimentarea turiștilor. Conceptul
pensiunii agroturistice prevede alimentarea turiștilor cu produse ecologice crescute în
gospodăria proprie sau în zona desfășurării activității.

5. Pentru desfășurarea activităților economice este necesar de a vă înregistra ca agent
economic. Forma organizațional–juridică poate fi: întreprindere individuală,
gospodărie țărănească, societate cu răspundere limitată.

6. Obțineți autorizație medicală de funcționare din parea Centrului de Medicină
Preventivă, precum și autorizație de funcționare din partea Serviciului de
Protecție Civilă și Situații Excepționale din cadrul Ministerului Afacerilor
Interne, în vederea corespunderii normelor anti-incendiare.

7. Urmați cursurile de pregătire profesională. Prin intermediul Centrului Național de
Perfecționare a Cadrelor din Industria Turismului de pe lângă Agenția Turismului
Republicii Moldova (www.turism-studii.md) sau Școlii Superioare de Turism și
Servicii Hoteliere din cadrul Academiei de Studii Economice din Moldova
(www.ase.md), obțineți cunoștințele necesare în vederea prestării serviciilor turistice.
La finele studiilor care durează 4 săptămâni obțineți Certificatul, care vă dă
posibilitatea de a clasifica structura de primire turistică5.

8. Clasificați pensiunea agroturistică. Pachetul de documente urmează a fi prezentat la
Agenția Turismului (www.turism.gov.md). 6Actul de clasificare este gratuit.

5 Nicolae Platon, „Modul de studii. Organizarea și gestionarea afacerilor în domeniul turismului rural„ ,
Chișinău 2014, p. 54-55
6 Act de clasificare repezintă documentul emis în baza clasificării, care conține serie, număr, categorie de
clasificare, perioadă de valabilitate, data eliberării, data reconfirmării, denumirea și adresa structurii clasificate,
precum și date de înregistrare a agentului economic.
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9. Acțiunea de promovare și publicitate este un element-cheie în desfășurarea afacerii
în domeniul turismului rural. Dacă nu veți promova pensiunea agroturistică, nu veți
informa publicului larg despre existența acestei structuri de cazare, atunci eșecul vă
este garantat.

10. Prestarea serviciilor de calitate este o altă condiție obligatorie care trebuie
respectată.

11. Fiți competitivi . Prețurile mari, mai ales la etapa inițială vor ține turiștii la depărtare.
Nu încercați să vă recuperați investițiile imediat .

12. Motivați turiștii să vă viziteze . Proprietarul pensiunii agroturistice trebuie să
identifice persoane, care ar putea organiza servicii de agrement în vederea petrecerii
de către turiști ai timpului liber, antrenâdu-i în diverse activități.

Preocupările administrației pensiunilor turistice rurale pe lângă cele enumerate mai sus,
trebuie să fie axate și în protecția turistului prin existența unor criterii minime de calitate, care
se regăsesc în toate procedurile de implementare. De exemplu:

 Prezentarea programelor agroturistice cu precizarea serviciilor minime și a celor
obligatorii, precum și a celor opționale ca formă de diversificare a atracției;

 Existența unui contract de colaborare, sau a unui alt tip de contract între participanții
la deservirea turistică;

 Obligativitatea certificatelor de turism și a actelor de clasificare, cît și a condițiilor
minime necesare (Anexa1) ce trebuie asigurate de agenții economici care generează
deservirea turistică;

 Oferta spațiului de cazare să fie în concordanță cu elementele care au condus la
stabilirea categoriei de confort înscrisă în documentele de clasificare;

 Asigurarea hranei turiștilor să fie realizată în condiții igienice și calitative
corespunzătoare;

 Animalele din gospodăria proprie, care reprezintă surse de aprovizionare pentru
turiști, trebuie să fie sănătoase și să se respecte normele sanitar -veterinare în creșterea
și sacrificarea acestora;

 Produsele alimentare care nu provin din gospodăria proprie trebuie să corespundă
criteriilor calitative și să posede certificate sanitar -veterinare;

 Turiștii trebuie să fie informați în legătură cu existența în zona respectivă a unor
fructe, ciuperci sau ierburi otrăvitoare, trasee periculoase, existența animalelor
sălbatice, capriciile climatice, echipamentul adecvat în vederea unei drumeții etc.

Amenajarea structurilor de cazare
Pe lângă faptul că, amplasarea agropensiunii trebuie realizată într -un loc ferit de

poluare sau unități de producție industrială, surse de zgomot, cu cale de acces proprie din
rețeaua stradală , este necesar de respectat anumite cerințe cu privire la amenajarea spațiilor
de cazare.
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CONFORT CURĂȚENIE LINIȘTE OSPITALITATE AGREMENT
t

Astfel, la amenajarea odăilor, pentru primirea turiștilor, trebuie să încercăm să
prevedem, ce își dorește fiecare:

7Pensiunea agroturistică trebuie să includă un anumit număr de camere de dormit
(între 3-20 camere), gazda locuind în același perimetru al gospodăriei. De regulă, turistul
trebuie să aibă toate comoditățile, simțindu-se chiar mai bine ca acasă. De asemenea, la
amenajarea casei trebuie prevăzute și camere de dormit pentru copii, mobilate și înzestrate
corespunzător. În Republica Moldova există destule case țărănești care pot fi reutilate cu
investiții modeste în structuri de cazare. Astfel, cu mici investiții, vă puteți  reamenaja casa,
transformând-o într-o destinație interesantă și confortabilă pentru turiști.

Pensiunea agroturistică "Hanul lui Hanganu", r-nul Rezina

La construirea sau reamenajarea casei trebuie păstrat specificul rural, vechi. Există
pretutindeni interesul pentru păstrarea impactului trecutului. De aceea, specificul manifestat

7 Nicolae Platon, „Modul de studii. Organizarea și gestionarea afacerilor în domeniul turismului rural„ ,
Chișinău 2014, p. 62-65
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prin materiale de construcție, tehnici de lucru, arhitectura, mobilierul, țesăturile, obiceiurile,
portul, mâncărurile, băuturile, vorba, meșteșugurile populare, ocupațiile locale , trebuie
redescoperit, identificat și ferit de contaminările civilizației orașelor . În general, ceea ce este
autentic, este simplu, frumos și funcțional. Orășenii prețuiesc și admiră valorile satului
tradițional. Grădină cu flori, plantația de viță de vie și câțiva pomi fructiferi în curte pun în
valoare toate construcțiile inginerești. Dacă pe lângă gospodărie mai aveți: grădină de
zarzavat, morișcă de vânt, fântână, piatră de spălat, vatră, cuptor de pâine, obiecte lucrate din
fier, război de țesut, aveți grijă de ele – atât de obișnuite pentru localnici, ele vor fi privite cu
admirație de către turiști. Totodată, turiștii iubesc să regăsească în spațiul rural elementele
de confort modern la grupul sanitar (apă caldă, duș, cadă, WC) și la bucătărie (aragaz,
cuptor cu microunde și alte lucruri necesare).

Fațada și intrarea în casă trebuie amenajate și decorate cu gust, asigurând o armonie
între construcții și vegetația din jur.

Pensiunea agroturistică" Casa din Luncă", r-nul Orhei

În camerele de dormit este necesar, ca intrarea să se facă în așa fel , încât oaspetele să
nu treacă prin alte camere, să deranjeze pe alții sau să fie deranjat. Așadar, camerele pentru
turiști trebuie să le asigure liniște și confort. Încăperile trebuie să fie destul de încăpătoare, cu
ferestre, care să asigure lumina necesară. Este foarte bine, dacă ferestrele ies cu vederea spre
peisaje și locuri plăcute, atractive etc. Ferestrele, în afara perdelelor trebuie să fie echipate cu
sisteme de protejare contra razelor solare directe, mai ales în timpul verii. Fereastra servește și
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pentru aerisirea camerelor, asigurându-se nepătrunderea țânțarilor sau a altor insecte, care i-ar
deranja pe turiști în timpul somnului. Sticlele geamurilor trebuie să fie curate și spălate
regulat.

Pereții este recomandabil să fie văruiți sau zugrăviți. La necesitate poate fi făcută o
reparație cosmetică, care nu este atât de costisitoare. Pe pereți se recomandă a fi agățate
tablouri cu peisaje. În camere pot fi plasate icoane la locul corespunzător. Pereții nu trebuie să
fie prea încărcați cu diferite decoruri.

Podeaua e recomandabil să fie amenajată în stil european, acoperindu-se cu covorașe
mici lângă fiecare pat. Aceste covorașe trebuiesc schimbate după fiecare turist și spălate, în
scopul asigurării anumitor cerințe sanitare. Camerele trebuiesc aerisite cât mai mult, ca să
nu persiste mirosuri neplăcute, asigurând astfel, confortul turiștilor. De asemenea, turiștii pot
fi preântimpinați privind interzicerea fumatului în camerele de dormit , pentru a evita pe
viitor îmbibarea pereților și mobilierului cu miros de fum.

Mobilierul va consta dintr-un dulap pentru hainele turiștilor, în care se vor găsi mai
multe umerașe, cuier, masă și scaune, pat pentru fiecare turist. În dormitoarele pentru familii
poate fi un pat dublu cu lățimea de cel puțin 1,40 m, pentru două persoane și trebuie prevăzut
pătuc pentru copii. Este recomandabil ca paturile să fie montate la comandă din lemn,
realizarea lor fiind cât mai simplă. Saltelele cele mai practice, comode și ieftine sunt cele din
burete și nu cele cu arcuri. Mobilierul trebuie să fie în stare bună, curată, iar ușile și sertarele
să fie funcționabile, ca să nu creeze incomodități turiștilor. Pe nopt iere, lângă fiecare pat
trebuie să fie câte o veioză, iar pe masă permanent se va găsi o garafă cu apă proaspătă și
pahare.

Așternutul (cearceafurile, fețele
de pernă) vor fi întotdeauna curate și se
vor schimba cu regularitate. De preferință
ca cearceafurile și fețele de pernă să fie de
culoare albă, să nu fie desperecheate sau
de mai multe culori. În funcție de anotimp,
se va oferi turistului plapumă sau pătură.
Pernele nu trebuie să fie prea mari, ele se
umplu cu pene bine pregătite și prelucrate
ca să nu înțepe și să asigure un somn
sănătos.

Pensiunea agroturistică "Frapat", r-nul Criuleni

Aspectul camerelor va fi determinat de cuverturile așternute pe paturi. Țineți minte :
orice ambianță și compoziție trebuie să fie plăcută, caldă, familială, pentru ca turistul să
se simtă confortabil.
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Nu este obligatoriu ca în camerele de dormit să existe televizor, aparat radio sau
casetofon. Aceastea pot fi instalate în
spațiul comun (sufragerie) sau acolo unde
se ia masa.

Grupul sanitar (camera de baie, WC)
trebuie să fie amenajată în mod
corespunzător, ca după o zi cu eforturi
fizice și impresii plăcute, după drumeții și
vizite, turistul să găsească un confort ca la
oraș. Apă caldă permanent, cadă, duș, WC
(totul în faianță și gresie ), chiar și
dezodorizarea aerului (îndepărtarea
mirosului) trebuie să fie asigurate în
permanență. Oferiți turiștilor prosoape,
săpun și hârtie igienică. Este cel mai bine
când grupul sanitar servește unei singure
camere, în acest caz și prețul de cazare va
fi mai mare respectiv, și investițiile se vor
recupera mai repede.

Pensiunea agroturistică "Hanul lui Hanganu"

Alimentarea cu apă a structurii de cazare poate fi asigurată din rețeaua stradală,
dacă aceasta există. În mod obișnuit apa furnizată de societățile specializate este de bună
calitate, curățată de impurități , 8dedurizată, clorurată sau fluorurată, altfel spus potabilă. În
cazul în care nu sunt îndeplinite toate aceste condiții, apa din rețea se poate trata cu mijloace
locale (apa întrebuințată la prepararea hranei trebuie măcar curățată de impurități, filtrată
și eventual clorurată, iar cea pentru spălat și utilizată în sistemele de încălzire, cel puțin
dedurizată). Dacă nici folosind aceste mijloace, apa furnizată nu este, din punct de vedere
calitativ, potabilă, se recomandă utilizarea de sisteme de furnizarea a apei de băut îmbuteliate
(dozator sau pur și simpu sticlă). Din surse proprii, izvoare captate sau fântâni, apa se poate
consuma prin intermediul unui sistem de pompare cu sau fără rezervor intermediar, dacă
corespunde normelor epidemiologice. Sistemul de preparare a apei calde menajere rămâne la
discreția proprietarului, dar la grupurile sanitare furnizarea apei calde este obligatoriu să se
facă continuu. Nu trebuie neglijată nici asigurarea unei rezerve suficiente de apă pentru cazuri
extreme (incendiu).

În incinta unităților de cazare este necesar de asigurat turiștilor, condiții pentru a-și
rezolva singuri spălatul, uscatul și călcatul lenjeriei, hainelor etc. Puteți oferi detergent și
înălbitor contra cost. La cererea turiștilor pentru un cost suplimentar, puteți prelua prestarea

8 Proces prin care se reduce duritatea apei (www.dexonline.ro)
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acestor sevicii. Mașina de spălat, fierul de călcat și masa de călcat trebuie să fie întreținute
foarte bine.

Apa reziduală urmează a fi evacuată prin rețelele de canalizare existente în zonă. În
absența unor echipamente și rețele de canalizare, apa uzată de la grupurile sanitare, precum și
de la bucătărie, trebuie colectată într-un bazin special amenajat, pentru a fi curățat mecanizat
cu ajutorul unei mașini speciale.

La bucătărie trebuie să existe condiții ca masa să fie pregătită igienic și într-o
curățenie impecabilă . Masa se servește în sufragerie (camera comună). Aceasta trebuie să fie
spațioasă și se recomandă să fie amenajată în stil național conform specificului local.

Pensiunea agroturistică" Casa din Luncă", r-nul Orhei
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Bucătăria propriu-zisă va fi prevăzută cu toate cele necesare: echipamente, frigider,
veselă pentru servit. Vasele folosite pentru servirea mâncării vor fi în cantitatea necesară. Nu
sunt admise farfurii, cești, pahare crăpate sau ciobite.

Pentru operațiunile de pregătire a mâncărurilor trebuie să existe o masă specială.

Spălătorul este preferabil să fie cu apă caldă curentă și cu bazin separat pentru spălat.
Gospodina casei trebuie să spele vesela, tacâmurile și paharele, precum și vasele de bucătărie,
indiferent cine le-a folosit. Gunoiul de bucătărie trebuie îndepărtat cât mai rapid. Pereții
bucătăriei, cel puțin deaspura aragazului și spălătorului, trebuie să fie placați cu faianță, de
preferat de culoare deschisă.

Pentru vară este bine să fie  amenajată o bucătărie de vară, cu grătar, pentru prepararea
produselor din carne.

Spațiul exterior al locuinței și în primul rând grădina sunt definitorii pentru o
structură de cazare din mediul rural. Astfel, grădina cu flori, grădina de legume, livada cu
pomi fructiferi trebuie să fie amenajate confrom anumitor cerințe, să fie prevăzut un loc
pentru odihnă și servirea mesei la umbră.

Pensiunea agroturistică" Casa din Luncă", r-nul Orhei

În curte, pentru copii se recomandă să fie amenajate locuri pentru joacă. Curtea,
anexele gospodărești și grădina trebuie menținute în ordine. Trotuarele și pavajele vor permite
circulația în cadrul gospodăriei. Exteriorul casei poate fi înfrumusețat cu flori, plante
agățătoare sau arbuști decorativi . De asemenea, este necesar să fie amenajate locuri pentru
parcarea în siguranță a autoturismelor turiștilor.
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Restaurant -pensiune "Popas Vânătoresc", s.Rusca

Alimentarea cu energie electrică obligatoriu urmează a fi asigurată din rețeaua
publică. De asemenea, trebuie garantată existența unor rezerve, cum ar fi: generatorul și
lumânările, care în cazul unei eventuale deconectări de curent electric vor fi de mare folos.

Alimentarea cu combustibil. Combustibil solid (lemn, cărbune), trebuie depozitat în
locuri special amenajate, care nu au legătură directă cu spațiile de cazare a turiștilor. Această
recomandare trebuie respectată obligatoriu, deoarece asigură protecție în cazul izbucnirii
posibilelor incendii. Stocarea combustibilului lichid (păcură, motorină, gazolină) se va face în
rezervoare  amplasate la distanțe de siguranță, care asigură protecția spațiilor de cazare.
Aceste rezervoare de obicei sunt îngropate în pământ în incinte  protejate. Nu se admite în nici
un caz, păstrarea combustibilului lichid în canistre sau butoaie, depozitate la întâmplare în
magazii, șoproane sau subsoluri.

Gaze combustibile (gaz metan din rețea, gaze lichefiate stocate și exploatate
corespunzător). Acolo unde există rețea publică de gaz metan rezolvarea problemei încălzirii
și preparării hranei în condiții civilizate este relativ ușor de rezolvat. Dacă această soluție nu
este la îndemână, se poate apela la instalarea de butoaie de gaze lichefiate de tip gaz Propan-
Butan. Dar, în aceste condiții trebuie respectate anumite rigori de siguranță anti-incendiară,
prevăzute de legislația în vigoare.
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Indiferent de sistemul de încălzire utilizat, temperatura în spațiile destinate clienților
trebuie să fie de cel puțin 18°C în sezonul rece. Excepție fac WC-urile exterioare.

Evacuarea deșeurilor menajere. Se recomandă realizarea acestei operațiuni de către
serviciile locale.specializate în domeniu. În cazul în care acestea acestea nu există sau nu sunt
eficiente, depozitarea deșeurilor menajere, mai ales a celor greu degradabile biologic, se poate
face numai în locurile recomandate de către autoritățile locale.

Primirea și deservirea clientului

La primirea turistului pot fi luate ca bază următoarele recomandări: 9

 Salută primul clientul
 Ușurează accesul clientului în spațiile agropensiunii
 Acordă ajutor la transportul bagajelor
 Informează-te dacă turistul are rezervare preventivă
 Informează clientul privind tarifele
 Oferă spre închiriere camerele disponibile
 Informează clientul cu privire la alte servicii oferite și prețurile acestora
 Înregistrează clientul în documentele specifice
 Încasează, după caz, anticipat, contravaloarea serviciilor
 Asigură la necesitate depozitarea obiectelor de valoare
 Informează clientul asupra potențialelor riscuri
 Condu clientul la cameră
 Oferă cheia camerei
 Preia comenzi pentru serviciile suplimentare la solicitarea turistului
 Nu furniza informații despre clienți , cu excepția cazurilor prevăzute de legislație

Ospitalitatea poporului moldovenesc este binecunoscută în lume. Această calitate și
tradiție ce dăinuie din moși-strămoși trebuie păstrată, cultivată și pusă în aplicare la toate
ocaziile  posibile, dar în mod special, în cazurile când este vorba de deservirea turistică.

La solicitarea turistului prestează servicii suplimentare: întreține încălțămintea clientului,
spală, calcă, coase îmbrăcămintea clientului, trezește clientul la ora solicitată.

9 9 Nicolae Platon, „Modul de studii. Organizarea și gestionarea afacerilor în domeniul turismului rural„ ,
Chișinău 2014, p.65
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Pentru ca turistul să se simtă bine în perioada sejurului în cadrul pensiunii agroturistice,
este nevoie ca acesta, cu acceptul său, să fie implicat în cât mai multe activități, inclusiv în
cele de agrement. Așadar, se recomandă de :

 Informat clientul cu privire la obiectivele turistice din localitate și împrejurimi;
 Informat clientul cu privire la calendarul evenimentelor din zonă/localitate;
 Antrenat clientul în munci agricole;
 Pregătit preparate culinare și băuturi tradiționale demonstrativ;
 Asigurat participarea clientului la șezători.

De asemenea, turistul în perioada sejurului turistic trebuie să se simtă în centrul atenției.
De aceea se recomandă gazdei următoarele:

 Comunică corect și eficient cu clientul;
 Percepe corect manifestările și așteptările clientului și acționează în consecință;
 Creează și menține o imagine bună prin ținuta fizică și vestimentară îngrijită ;
 Poziționează clientul în centrul preocupărilor tale;
 Păstrează o anumită distanță pentru a nu deranja clientul.

Formele de agrement practicate în Republica Moldova

Agrementul reprezintă petrecerea activă a timpului liber, însoțit de distracție, buna
dispoziție și relaxare. 10

Activitățile de agrement în Republica Moldova se realizează prin intermediari și
prestatori de servicii turistice, cum ar fi: tur-operatorii
(http://www.moldovaholiday.travel/en/), agențiile de turism, structurile de cazare și
alimentație a turiștilor. Diversitatea formelor de agrement se desfășoară cel mai mult în
mediul rural. 11

Printre formele de agrement practicate în Moldova pot fi enumerate următoarele:

 Culesul roadei în zonele rurale;
 Hipism și plimbare cu căruța;
 Drumeții;

10 www.dexonline.ro
11 Nicolae Platon, „Modul de studii. Organizarea și gestionarea afacerilor în domeniul turismului rural” ,
Chișinău 2014, p.122
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 Sporturi extremale: parașutism, deltaplanerism;
 Confecționarea obiectelor de artizanat la meșterii populari;
 Activități culturale și divertisment organizate de colectivele artistice din regiunea

turistică vizitată;
 Sporturi nautice pe Nistru și Dunăre (Kaiac-Canoe pe Nistru);
 Practicarea diverselor activități sportive .

Agrementul constituie un element
decisiv în alegerea unei destinații turistice,
deoarece acesta oferă posibilitatea diferențierii ofertelor propuse de agenții piețelor turistice
și determinării densității circulației turistice. Așadar, diversitatea și originalitatea ofertei
de agrement pot constitui aspectul decisiv în atragerea fluxurilor turistice. Agrementul
reprezintă modul principal prin care se individualizează oferta turistică și se diversifică
produsele prin următoarele:

 Crește circulația turistică, care reprezintă o sursă de importante încasări pentru zona
rurală inclusă în circuitul turistic;

 Garantează competitivitatea zonelor rurale unde este dezvoltat agrementul;
 Determină turiștii să viziteze zona respectivă.

Motivația turistică și individualizarea ofertei turistice trebuie să ia în calcul, pe de o
parte, motivațiile și așteptările turiștilor, iar pe de altă parte, profilul, structura și specificul
zonei turistice. Desfășurarea activității de agrement implică existența unor echipamente
adecvate tipului de agrement și angajarea de personal cu pregătire specială.

Un alt element deosebit de important care trebuie luat în
considerație în procesul elaborării concepției de organizare a
agrementului este asigurarea implicării efective a turistului
în desfășurarea programelor de divertisment. Implicarea
acestuia într-o activitate, îl poate determina pe viitor să aleagă
anume destinația dvs.
pentru reconfortare.
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Obiectivele turistice ale raionului Hîncești

Pentru a satisface dorințele turistului și a-l face să se întoarcă la structura de primire pe
care o veți înființa sau deja o dețineți, este nevoie, după cum am mai menționat, de a
diversifica oferta turistică. Trebuie să oferiți clientului, care dorește să se odihnească în
mediul rural, tot ceea ce nu poate găsi acesta în  mediul urban. Iar în cazul în care clientul
dvs. dorește să facă cunoștință cu alte u nități de cazare și de alimentație publică din raion, ar fi
bine să aveți la îndemână și o listă cu acestea ( Anexa 2, 3).

Pe lângă cazare, servirea mesei și activitățile pe care le propuneți turiștilor în
gospodăria proprie, puteți oferi informație acestora cu privire la obiectivele tur isitice din zonă,
care merită a fi vizitate sau chiar să oferiți servicii de transport pentru parcurgerea rutelor
turistice din raion. Astfel, în cazul în care turiștii sunt interesați de a vizita obiectivele turistice
din raion, le puteți organiza deplasarea către acestea sau recomanda anumite destinații.

Unul din cele mai reprezentative obiective
turistice, care de fapt, reprezintă cartea de vizită a
raionului, este monumentul istorico-arhitectural
„Conacul familiei Manuc-Bei Mirzaian”, care în
prezent se află ân proces de reconstrucție. În cadrul
complexului există „Muzeul de Istorie și
Etnografie” amplasat în Castelul Vânătoresc, care
poate fi vizitat de marți până duminică, între orele
8:00-17:00. Pentru programări preventive a vizitelor
aveți datele de contact: 069885248, 079803607.

„Muzeul ținutului natal și gloriei militare
Mingir” poate oferi turiștilor o retrospectivă a trecutului glorios din timpul acțiunilor militare,
precum și asupra istoriei ținutului natal. Acesta poate fi vizitat de miercuri până dumincă,
între orele 8:00-17:00. Pentru programări preventive a vizitelor aveți datele de contact:
026976257, 069443730.

Un alt muzeu, ce poate oferi turiștilor o imagine asupra evoluției celor mai răspândite
meșteșuguri precum olăritul, țesutul covoarelor, po rtul popular, broderia etc. este „Muzeul de
istorie și etnografie Ciuciuleni”. Acesta poate fi vizitat de luni până sâmbătă, între orele
8:00-17:00. Pentru vizite contactați: 068352086, 026933286.



Consiliul Raional Hîncești

18

Monumentul arheologic „Cetatea geto-dacică” din s. Stolniceni este o altă destinație
captivantă. Această cetate de formă inelară din pământ datează din sec. IV-III î.Hr. Aici se fac
cercetări arheologice, iar turiștii pot vedea o porțiune din Valul lui Traian. Pentru vizite
contactați: 026955236.

„Curtea Domnească medievală”
din com. Lăpușna reprezintă un alt
obiectiv turistic reprezentativ, deoarece
aceasta a fost reședința domnitorului
Alexandru Lăpușneanu. Pe lângă
beciurile Curții Domnești, au fost
descoperite galerii subterane și niște
cuptoare unde se făcea cărămida, fapt
care va capta atenția turiștilor. Pentru
vizite contactați : 026951236.

Pe lângă toate obiectivele turistice menționate mai sus, le mai puteți organiza turiștilor
și o excursie în natură în „Rezervația Pădurea Hîncești ”, care este situată între satele
Lăpușna și Mereșeni, și care cuprinde o pădure de scumpie cu stejar pufos, stejar pedunculat
și gorun de tipul gârneț.

Organizarea serviciilor de vizitare a obiectivelor turistice prezentate poate diversifica
oferta turistică a agropensiunii. Pe lângă aceasta, puteți oferi spre vânzare suvenire cu
imaginea agropensiunii sau a celor mai reprezentative obiective turistice ale raionului,
produse alimentare preparate în gospodăria proprie etc. Imaginația și creativitatea vă sunt
amicii cei mai bun în acest caz.
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Anexa 1

1CRITERIILE MINIME OBLIGATORII
pentru clasificarea pe stele a pensiunilor turistice și agroturistice

Nr. Categoria de
confort

Cerințe
tehnice

Pensiune
turistică

4 stele

Pensiune
turistică și

agroturistică

3 stele

Pensiune
turistică și

agroturistică

2 stele

Pensiune
turistică și

agroturistică

1 stea
1 Stare

generală
clădiri

Aspect foarte
bun al

clădirilor,
inclusiv anexele

gospodărești

Aspect bun al
clădirilor,

inclusiv anexele
gospodărești

Aspect
corespunzător
al clădirilor,

inclusiv anexele
gospodărești

Aspect
corespunzător
al clădirilor,

inclusiv anexele
gospodărești

2 Cale de acces
către

pensiune

Căi de acces
proprii și
spațiile

înconjurătoare
bine întreținute

Căi de acces
proprii și
spațiile

înconjurătoare
bine întreținute

Căi de acces
proprii și
spațiile

înconjurătoare
bine întreținute

Căi de acces
proprii și
spațiile

înconjurătoare
bine întreținute

3 Parcarea Parcarea cu
număr de locuri
minimum 30%

din numărul
camerelor

Parcarea cu
număr de locuri
minimum 30%

din numărul
camerelor

Parcarea cu
număr de locuri
minimum 30%

din numărul
camerelor

Parcarea cu
număr de locuri
minimum 30%

din numărul
camerelor

4 Instalații Încălzire cu
sobe sau cu alte

echipamente
admise

Încălzire cu
sobe sau cu alte

echipamente
admise

Încălzire cu
sobe sau cu alte

echipamente
admise

Încălzire cu
sobe sau cu alte

echipamente
admise

Racord la
rețeaua publică
de canalizare
sau mijloace

proprii de
colectare și

epurare

Racord la
rețeaua publică
de canalizare
sau mijloace

proprii de
colectare și

epurare

Racord la
rețeaua publică
de canalizare
sau mijloace

proprii de
colectare și

epurare

Racord la
rețeaua publică
de canalizare
sau mijloace

proprii de
colectare și

epurare
5 Sistem de

aprovizionare
cu apă

Instalație de apă
curentă caldă/

rece la bucătărie

Instalație de apă
curentă caldă/

rece la
bucătărie

Instalație de apă
curentă caldă/

rece la
bucătărie

Instalație de apă
curentă caldă/

rece la
bucătărie

6 Accesul în
camera de

dormit

Accesul în
camerele de
dormit și în
grupurile

sanitare să fie
direct, fără a se
trece prin alte

Accesul în
camerele de
dormit și în
grupurile

sanitare să fie
direct, fără a se
trece prin alte

Accesul în
camerele de
dormit și în
grupurile

sanitare să fie
direct, fără a se
trece prin alte

Accesul în
camerele de
dormit și în
grupurile

sanitare să fie
direct, fără a se
trece prin alte

1 Prevăzute în Hotărârea Guvernului Nr.643 din 27 mai 2003 „Cu privire la aprobarea Normelor metodologice
și criteriilor de clasificare a structurilor de primire turistice cu funcțiuni de cazare și de servirea mesei”
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camere folosite
pentru dormit

camere folosite
pentru dormit

camere folosite
pentru dormit

camere folosite
pentru dormit

7 Suprafața
camerelor de

dormit
1)Suprafața

minimă a
camerei cu

1 pat

15 m2 10 m2 9 m2 8m2

2)Suprafața
minimă a

camerei cu
2 paturi

18 m2 13 m2 12 m2 11 m2

8 Suprafața
salonului

18 m2 13 m2 12 m2 11 m2

9 Grup sanitar
și dotarea
grupului
sanitar

Grup sanitar în
cameră (cadă

sau cuvă cu duș,
lavoar și WC,
apă caldă și

rece permanent)

Grup sanitar în
cameră (cadă
sau cuvă cu

duș, lavoar și
WC, apă caldă

și rece
permanent)

Grup sanitar
comun (cu apă

curentă
caldă/rece cu

program
permanent),

separat pe sexe,
pentru camerele
ce nu dispun de

baie proprie,
cu: 1 cabină duș
la maximum 15
locuri, 1 cabină
WC și 1 lavoar
la maximum 10

locuri

Grup sanitar
comun (cu apă

curentă
caldă/rece cu

program
permanent),

separat pe sexe,
pentru camerele
ce nu dispun de

baie proprie,
cu: 1 cabină duș
la maximum 15
locuri, 1 cabină
WC și 1 lavoar
la maximum 10

locuri
10 Spații de

primire,
alimentație și

alte spații
auxiliare

Spații
corespunzătoare

și igienice
pentru

prepararea și
servirea mesei,

cu bucătărie
dotată cu

echipamente de
preparare și
conservare a
alimentelor

Spații
corespunzătoare

și igienice
pentru

prepararea și
servirea mesei,

cu bucătărie
dotată cu

echipamente de
preparare și
conservare a
alimentelor

Spații
corespunzătoare

și igienice
pentru

prepararea și
servirea mesei,

cu bucătărie
dotată cu

echipamente de
preparare și
conservare a
alimentelor

Spații
corespunzătoare

și igienice
pentru

prepararea și
servirea mesei,

cu bucătărie
dotată cu

echipamente de
preparare și
conservare a
alimentelor

11 Alte criterii Personalul
structurii de

cazare să dețină
brevete de
turism în

conformitate cu
Nomenclatorul

Personalul
structurii de

cazare să dețină
brevete de
turism în

conformitate cu
Nomenclatorul

Personalul
structurii de

cazare să dețină
brevete de
turism în

conformitate cu
Nomenclatorul

Personalul
structurii de

cazare să dețină
brevete de
turism în

conformitate cu
Nomenclatorul
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funcțiilor din
domeniu

funcțiilor din
domeniu

funcțiilor din
domeniu

funcțiilor din
domeniu

Anexele
gospodărești

pentru creșterea
animalelor și

păsărilor vor fi
amplasate și

întreținute astfel
încât să nu

creeze
disconfort
turiștilor

Anexele
gospodărești

pentru creșterea
animalelor și

păsărilor vor fi
amplasate și
întreținute

astfel încât să
nu creeze
disconfort
turiștilor

Anexele
gospodărești

pentru creșterea
animalelor și

păsărilor vor fi
amplasate și
întreținute

astfel încât să
nu creeze
disconfort
turiștilor

Anexele
gospodărești

pentru creșterea
animalelor și

păsărilor vor fi
amplasate și
întreținute

astfel încât să
nu creeze
disconfort
turiștilor

Animalele de la
care provin

lactatele să fie
atestate ca

sănătoase, iar
produsele din
carne să fie
examinate

sanitar-
veterinar

Animalele de la
care provin

lactatele să fie
atestate ca

sănătoase, iar
produsele din
carne să fie
examinate

sanitar-
veterinar

Animalele de la
care provin

lactatele să fie
atestate ca

sănătoase, iar
produsele din
carne să fie
examinate

sanitar-
veterinar

Animalele de la
care provin

lactatele să fie
atestate ca

sănătoase, iar
produsele din
carne să fie
examinate

sanitar-
veterinar
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Unități de cazare din raionul Hîncești

Denumire
unitate Tipul Capacitate Program Parcare Amplasare Date de

contact

IM MI
„Raiax
Paper

Company„
SRL

Hotel

9 camere
standard
2 cam.

demilux
1 cam.Lux

Cazare doar
cu

programare
preventivă

Da or.Hâncești,
str.Marinescu 4

026923590
026925804

„Regal” Hotel -
restaurant

7 camere
4 single
2 double Non-stop Da or.Hîncești,

str.31August/13
069106739
026924262

140 locuri la
la masă

„Balcani” Hotel -
restaurant

5camere
single

2 camere
double Non-stop Da

or.Hîncești,
str.Chișinăului

R44

078788283
026984808

150 locuri la
masă

„Popas
Vânătoresc

”

Restaurant -
pensiune

2 camere
double -
4 paturi 11:00-23:00 Da s.Rusca 079532228

02696720850 locuri la
masă

SRL „Huța
Geo-Tur” Agropensiune

12 camere

Non-stop Da s.Ciuciuleni 06912844150 locuri la
masă

SRL
„Planta –

Vin”
Agropensiune

4 camere
Cu

programare
preventivă

Da s.Stolniceni
026955484
026924516

38 locuri masă

„Nicolae
Berezovschi

”
Agropensiune 3 camere

Cu
programare
preventivă

Da s.Ciuciuleni 069120288
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Unități de alimentație publică din raionul Hîncești

Denumire
unitate Tip Capacitate Program Parcare Amplasare Date de

contact

„Dolce Vita”
ÎI Cotelea 555 Restaurant 230+30

locuri terasă
11:00-
23:00 Da

or.Hâncești,
str.Chișinăului

12A
069133418

„Nikita”
SRL Stamasal Restaurant 60 locuri 8:00-

23:59 Da
or.Hâncești,

str.Chișinăului
10

026925356
079684747

„MSM”
SRL

Petrocub&Co
Cafenea-

bar 50 locuri 11:00-
23:00 Da

or.Hâncești,
str.Chișinăului

18
069244420

Aurel Biuricov
SRL „Brunap

Group”
Restaurant-

bar
Circa 100

locuri
Program

liber Da

or.Hâncești,
str. Alexandru
Marinescu 10 069116015

SRL „Demn
cafe” Restaurant 160+70

locuri terasă

11:30-
23:00 Da

or.Hâncești,
str.Șleahul

Mereșenilor 11

069304337
079304337

„Orhideea”
SRL „Brunap

Group” Restaurant 180 locuri Doar
ceremonii Da

or.Hâncești,
str. Mihalcea

Hîncu 130
069116015

„Taverna la
Ejic”

„D.C.E. Max”
Restaurant-

bar
Circa 80

locuri
9:00-
00:00 Da

or.Hâncești,
str. Mihalcea

Hîncu 149
068935050

ÎI „Ilașcu
Faur” Restaurant 140 locuri Doar

ceremonii Da or.Hâncești,
Șos. Leova 1A 079021697
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