
VOL. VII-VIII
Institutul de Relaţii

Internaţionale din Moldova

277

LARGIREA STRUCTURILOR DE PRIMIRE TURISTICĂ COLECTIVE ÎN
REPUBLICA MOLDOVA: NECESITATE ŞI REALITATE

Rina ŢURCAN, doctor în economie, IRIM

Currently the contribution of tourism in national economy is relatively insignificant.
Low quality level of accommodation capacity and the income from tourist place Moldova
among the countries where tourism is poorly developed. This article proposes to study the
situation of tourist collective with accommodation and analyzed the situation in this branch.

Deşi are o suprafaţă mică, Republica Moldova dispune de un considerabil potenţial
turistic, reprezentat, întâi de toate, de aspectul geomorfologic al teritoriului – o
diversitate de rezervaţii peisagistice, landşafturi naturale şi monumente geologice unice,
de o valoare europeană şi mondială.

În prezent, aportul turismului în economia naţională este relativ nesemnificativ.
Nivelul calitativ scăzut al capacităţilor de cazare şi venitul obţinut din activitatea
turistică plasează Republica Moldova printre ţările în care turismul este slab dezvoltat.
În ultimii 10 ani, evoluţia circulaţiei turistice în Republica Moldova manifestă o tendinţă
relativă de reducere a numărului de vizitatori, ca rezultat al efectelor negative din
sfera economico-socială a ţării.

Prezintă interes studierea situaţiei privind numărul structurilor de primire turistică
colective cu funcţiuni de cazare în Republica Moldova în perioada anilor 2004-2008,
reflectate în tabelul de mai jos.

Tabelul 1.
Numărul structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare în

Republica Moldova în anii 2004-2008

Anii Denumirea structurii 
2004 2005 2006 2007 2008 

Hoteluri şi moteluri 47 46 50 53 58 
Hoteluri de tip apartament 6 8 5 5 4 
Pensiuni turistice şi agroturistice 5 7 12 13 11 
Cămine pentru vizitatori 11 10 9 7 6 
Structuri de întremare 7 7 6 7 6 
Sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă 55 57 60 60 62 
Tabere de vacanţă pentru copii 53 56 69 77 82 
TOTAL 184 191 211 222 229 
 

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Conform datelor Biroului Naţional de Statistică, observăm că pe parcursul anilor
2004-2008, numărul structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de cazare a
crescut de la 184 unităţi (anul 2004) la 229 unităţi (anul 2008), înregistrând o creştere
cu 24,46%. În continuare vom studia cum s-a schimbat numărul structurilor pe categorii.
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Numărul hotelurilor şi motelurilor pe parcursul anilor 2004-2008 a înregistrat o
creştere cu 11 unităţi de la 47 la 58, ce constituie 23,40%. Hotelurile de tip apartament
în anul 2004 constituiau 6 unităţi, apoi numărul lor creşte până la 8 unităţi în anul
2005 şi în continuare micşorându-se ajungând în anul 2008 la 4 unităţi (cu 50% mai
puţin faţă de anul 2005). O creştere vertiginoasă putem observa la pensiunile turistice
şi agroturistice, de la 5 unităţi în anul 2004 până la 13 unităţi în anul 2007, de 2,6 ori,
iar în următorul an 2008 numărul lor se micşorează cu 2 unităţi sau 15,39%. Numărul
căminelor pentru vizitatori în perioada studiată s-a micşorat practic de 2 ori de la 11
unităţi în anul 2004 până la 6 unităţi în anul 2008. Numărul structurilor de întremare
pe parcursul anilor 2004-2008 nu se schimbă radical, constituind când 6 când 7 unităţi.
Pozitiv putem aprecia faptul creşterii numărului de sate de vacanţe şi alte structuri de
odihnă, care de la 55 unităţi în anul 2004 au ajuns la 62 unităţi în anul 2008, crescând
cu 12,73%. O situaţie îmbucurătoare observăm la taberele de vacanţă pentru copii
care de-a lungul anilor 2004-2008 au crescut de la 53 unităţi la 82 unităţi, fixând o
creştere cu 54,72%.

În general, situaţia privind numărul structurilor o putem considera pozitivă, însă
ne-ar interesa capacitatea de primire a acestor localuri. În continuare se propune a
studia capacitatea existentă a structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de
cazare în Republica Moldova în perioada anilor 2004-2008 (tabelul 2).

Tabelul 2.
Capacitatea existentă a structurilor de primire turistică colective cu funcţiuni de

cazare în Republica Moldova în anii 2004-2008
Anii Denumirea structurii 

2004 2005 2006 2007 2008 
1 2 3 4 5 6 

NUMĂRUL DE CAMERE 
Hoteluri şi moteluri 2056 1927 1889 1639 1738 
Hoteluri de tip apartament 102 118 69 68 67 
Pensiuni turistice şi agroturistice 49 132 248 352 325 
Cămine pentru vizitatori 369 298 251 238 220 
Structuri de întremare 975 1037 1057 1066 1046 
Sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă 1876 1870 2091 1956 1976 
Tabere de vacanţă pentru copii 1869 1992 2365 2641 2777 
TOTAL 7296 7374 7970 7960 8149 
NUMĂRUL DE LOCURI 
Hoteluri şi moteluri 3637 3431 3272 2782 3003 
Hoteluri de tip apartament 186 208 109 103 102 
Pensiuni turistice şi agroturistice 88 210 493 757 704 
Cămine pentru vizitatori 939 732 645 629 606 
Structuri de întremare 1780 1898 1959 1979 1938 
Sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă 4851 4833 6009 5013 4890 
Tabere de vacanţă pentru copii 12346 12680 14782 16345 17022 
TOTAL 23827 23992 27269 27608 28265 
 Sursa: Biroul Naţional de Statistică
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Reieşind din datele tabelului 2, capacitatea de primire a hotelurilor şi motelurilor
în anii 2004-2008 variază de la 2056 camere (anul 2004) la 1738 camere (anul 2008)
micşorându-se cu 15,47%. Situaţie analogică observăm şi la hotelurile de tip
apartament, unde numărul de camere pe parcursul perioadei analizate se micşorează
de la 102 camere (anul 2004) la 67 camere (anul 2008), înregistrând o micşorare cu
34,31%. Radical opus avem situaţia cu pensiunile turistice şi agroturistice, care pe
parcursul ultimelor 5 ani şi-au mărit numărul de camere de 6,6 ori, de la 49 camere în
anul 2004 până la 325 camere în anul 2008. Numărul de camere în căminele pentru
vizitatori s-a micşorat cu 40,38%, de la 369 camere (anul 2004) până la 220 camere
(anul 2008). Structurile de întremare, satele de vacanţă şi alte structuri de odihnă,
precum şi taberele de vacanţă pentru copii pe parcursul perioadei analizate şi-au mărit
numărul de camere respectiv în felul următor: de la 975 la 1046 (creştere cu 7,28%),
de la 1876 la 1976 (creştere cu 5,33%) şi de la 1869 la 2777 (creştere cu 48,58%).

În general, putem spune că pe parcursul anilor 2004-2008 numărul total de camere
disponibile este într-o permanentă creştere de la 7296 camere în anul 2004 la 8149
camere în anul 2008, majorându-se cu 11,69%.

Vorbind despre numărul de locuri existente în structurile de primire turistică,
creşterea sau diminuarea lor nu este proporţională cu numărul de camere disponibile.
Aceasta se caracterizează prin faptul că numărul de locuri în camere variază. Analizând
în general numărul de locuri, de-a lungul anilor 2004-2008 acesta s-a majorat de la
23827 unităţi în anul 2004 până la 28265 unităţi în anul 2008, sau cu 18,68%. Hotelurile
şi motelurile au înregistrat cel mai mare număr de locuri în anul 2004 – 3637, iar cel
mai mic în anul 2007 – 2782. Hotelurile de tip apartament în anul 2005 aveau o
capacitate maximă de primire de 208 locuri, iar minimă de 102 locuri în anul 2008.
Pensiunile turistice şi agroturistice au înregistrat picul în anul 2007 cu 757 locuri, iar
minimul în anul 2004 – 88 locuri. Căminele pentru vizitatori sunt într-o permanentă
descreştere, de la 939 locuri în anul 2004 până la 606 locuri în anul 2008, cu 35,46%.
Structurile de întremare au atins limita superioară în anul 2007 cu 1979 locuri, iar
inferioară în anul 2004 cu 1780 locuri. Satele de vacanţă şi alte structuri de odihnă se
situează pe al doilea loc după numărul locurilor existente. Cele mai multe locuri existau
în anul 2006 – 6009, iar cele mai puţine în anul 2005 – 4833. Şi pe primul loc, după
numărul de locuri existente, putem situa taberele de vacanţă pentru copii, cu un număr
de 17022 locuri în anul 2008, cu 37,88% mai multe decât în anul 2004.

Numărul de camere, precum şi numărul de locuri existente nu descriu situaţia
reală în structurile de primire turistică. Mai jos se propune a efectua analiza indicilor
de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune în Republica Moldova în
anii 2004-2008 (tabelul 3).

În tabelul 3, se observă că pe unele poziţii situaţia nu este prea îmbucurătoare.
Cel mai mare indice pe parcursul perioadei analizate îl deţin structurile de întremare
cu o valoare între 70,8-80,3%. Pe locul al doilea se situează taberele de vacanţă pentru
copii, înregistrând indicele de utilizare netă între 51,4% şi 70,3%. Pe al treilea loc
putem plasa căminele pentru vizitatori care de-a lungul anilor 2004-2008 s-au completat
în măsura 51,6-66,0%. Următorul loc poate fi ocupat de către pensiunile turistice şi
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agroturistice. În ultimii cinci ani indicele de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică
a fost la nivelul 12,3-48,0%. Hotelurile şi motelurile împreună cu hotelurile de tip
apartament, se caracterizează printr-o utilizare joasă a capacităţii de cazare, practic
nedepăşind pragul de 25%. De asemenea, la un nivel inferior este utilizată capacitatea
de cazare turistică la satele de vacanţă şi alte structuri de odihnă, care pe parcursul
anilor 2004-2007 varia în jurul la 22%, şi numai în anul 2008 acest indice s-a coborât
la un nivel de 12,7%. În general, situaţia nu este atât de bună, deoarece indicele de
utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune pe parcursul anilor analizaţi
este situat sub nivelul de 50%.
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Tabelul 3.
Indicii de utilizare netă a capacităţii de cazare turistică în funcţiune în Republica

Moldova în anii 2004-2008, %

Sursa: Biroul Naţional de Statistică

Anii Denumirea structurii 
2004 2005 2006 2007 2008 

Hoteluri şi moteluri 18,7 20,7 23,4 21,4 22,5 
Hoteluri de tip apartament 19,1 17,6 25,1 27,2 23,3 
Pensiuni turistice şi agroturistice 21,9 12,3 40,9 48,0 29,5 
Cămine pentru vizitatori 57,3 51,6 66,0 57,0 58,9 
Structuri de întremare 70,8 77,5 77,0 72,5 80,3 
Sate de vacanţă şi alte structuri de odihnă 22,1 22,5 21,6 23,2 12,7 
Tabere de vacanţă pentru copii 51,4 64,3 58,8 63,9 70,3 
TOTAL 37,9 43,0 44,5 44,3 46,7 
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