
Asociaţia de Dezvoltare 
a Turismului în Moldova

Titlul proiectului: Creşterea capacităţilor locale pentru dezvoltarea durabilă bazată pe valorifi carea resurselor 
naturale în destinaţiile turistice majore din Moldova 
Obiectivul proiectului: Sporirea şi îmbunătăţirea capacităţilor comunităţilor locale pentru păstrarea şi valorifi carea 
durabilă a patrimoniului natural în destinaţiile turistice majore din Moldova

FOTO 

DATE DESPRE PROIECT 

Ecoturismul începe de la cunoaşterea 
valorii atracţiilor naturii

În Moldova sunt zone bogate cu resurse naturale atractive pentru 
populaţia locală, vizitatori şi turişti, dar există o serie de defi cienţe 
cronice. Drept consecinţă, constatăm o slabă valorifi care a 
resurselor biodiversităţii pentru obţinerea unor profi turi locale, 
care ar diversifi ca agricultura. Totodată, turismul ecologic şi rural 
(inclusiv agro şi vinicol) este perceput de localnici drept o bună 
alternativă de dezvoltare durabilă locală. Proiectul Asociaţiei de 
Dezvoltare a Turismului în Moldova îşi propune sporirea coeziunii 
dintre actorii comunităţilor locale şi combinarea efectelor pozitive 
generate de doi donatori (Programul de Granturi Mici al GEF şi 
Asistenţa Poloneză), întru realizarea măsurilor comune în zone 
eco-turistice recunoscute, conectate la trasee eco-turistice 
naţionale.

• Angajarea comunităţilor locale în procese participative pentru 
a implementa acţiuni de valorifi care non-degradantă a mediului;

• Creşterea şi consolidarea capacităţii societăţii civile de a spori 
bunăstarea în comunităţile locale din activităţi non-agricole bazate 
pe resursele locale;

• Promovarea şi consolidarea parteneriatelor dintre părţile locale 
interesate în asocierea pentru un turism durabil în destinaţiile 
majore din Moldova.

Totodată este atins şi un obiectiv transversal: Cooperarea cu alte 
proiecte, co-fi nanţarea acţiunilor comune, transferul de experienţă 
între 2 proiecte pentru 3 destinaţii eco-turistice.

Donatorii proiectului: 
GEF SGP
AO Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în 
Moldova
Asistenţa Poloneză „PolishAid”

Regiunea: 
Nord, Centru şi Sud, Republica Moldova

Benefi ciarii şi alte părţi interesate: 
Agenţia Turismului a Republicii Moldova
Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
Agenţia de Dezvoltare Regională Centru
Agenţia de Dezvoltare Regională Sud
Dircţia Economie şi Direcţia Cultură şi Turism a 
Consiliului raional Ştefan Vodă
Localităţi cu potenţial eco-turistic major din 3 
regiuni
ONG-uri locale din domeniul turismului

Durata proiectului 
Septembrie 2016 - Ianuarie 2018

ACTIVITĂŢI ŢINTĂ

CONTEXTUL PROIECTULUI

OBIECTIVE SPECIFICE

• Organizarea de ateliere regionale cu APL-urile/actorii locali, 
dedicate „Iniţiativelor strategice ale SGP şi dezvoltării durabile”, 
instruiri pe tematica scrierii de proiecte, managementului fi nanciar 
şi turismului verde;
• Elaborarea unei analize a potenţialului turistic în 3 destinaţii, 
abordând aspectele de mediu şi de dezvoltare socială;
• Asistarea benefi ciarilor în elaborarea şi promovarea proiectelor 
de eco/agro turism;
• Extinderea şi dotarea muzeelor locale pentru informarea turişti-
lor la destinaţie;
• Elaborarea şi distribuirea ediţiei „Ghiduri eco/agro turistice” şi 
organizarea campaniei de promovare.



REZULTATELE PROIECTULUI

 Organizarea şi facilitarea a 12 şedinţe regionale şi 3 
întruniri subregionale suplimentare, pentru promovarea 
şi consolidarea parteneriatelor dintre părţile interesate şi 
potenţialii benefi ciari de grant ai GEF SGP;

Flux informaţional îmbunătăţit  privind bunele practici şi 
lecţiile învăţate în baza studiului analitic relevant stării 
mediului în destinaţii eco-turistice majore din Moldova;

Recomandări de eco/agro turism pentru politici publice 
locale, îmbunătăţirea nivelului de trai şi creşterea 
benefi ciilor locale generate de resursele de mediu, 
integrarea considerentelor de gen în iniţiative comunitare 
de mediu;

Elaborarea şi facilitarea a 4 serii de instruiri pentru 
potenţialii benefi ciari de grant ai GEF SGP, inclusiv 
tematici despre componentele mediului înconjurător, 
interacţiunea acestora, managementul ciclului de proiect, 
turismul verde, procurări transparente şi managementul  
fi nanciar efi cient al proiectelor, iniţiativele strategice ale 
SGP şi dezvoltarea durabilă;

Contribuirea la  managementul durabil al destinaţiilor eco-
agroturistice;

Elaborarea şi promovarea proiectelor de valorifi care a 
resurselor locale prin turism verde şi consolidarea de 
parteneriate sinergice dezvoltate între partenerii SGP;

Sporirea vizibilităţii rezultatelor proiectelor prin dezvoltarea 
Centrelor de informare a turiştilor la destinaţie;

Creşterea gradului de conştientizare şi informare a 
populaţiei prin elaborarea şi promovarea ghidurilor de 
turism în destinaţii verzi;

Promovarea proiectului şi valorifi carii non-degradante 
a resurselor naturii  la Tîrguri şi expoziţii, conferinţe, în 
presă.

FOTO 

Atelierul „Iniţiative strategice ale Programului de Granturi Mici 
al GEF şi dezvoltarea durabilă” organizat în Regiunea de 
Nord

Atelierul „Turismul Verde” organizat în Regiunea Centru

Atelierul „Procurări transparente şi managementul fi nanciar 
efi cient al proiectelor” organizat în regiunea de Sud

PENTRU MAI MULTE INFORMAŢII 
DESPRE PROIECT, CONTACTAŢI

Asociaţia de Dezvoltare a Turismului în Moldova

mun. Chişinău, or. Vatra,
str. Briz, 33
(+373)79583345
viorelmiron7@yahoo.com
http://adtm.md/ 

Atelierul „Managementul proiectelor şi iniţiative strategice ale 
Programului de Granturi Mici al GEF” organizat în or. Ştefan Vodă


