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Aprilie – Decembrie (Jumătatea lui Decembrie) 2021



Partenerii strategici ANTRIM

Parteneri Autorități Publice

Parteneri din cadrul Proiectelor

Ministerul 

Culturii



Obiectivele propuse, până la semnarea noului 

grant cu MCTA, EDGE

01

02
Dezvoltarea

activității TIC

Creșterea

notorietății RM ca

destinație turistică

Proiecte, Activități de

Instruire și 

Consultanță

03

04

Activități de consolidare a

asociației și promovare a

Membrilor (inclusiv LOBBY 

si Advocacy)



01
OB.1 Dezvoltarea 

activității TIC



FACILITARE ÎNROLARE ÎN STAGII DE PRACTICĂ ÎN CADRUL 

COMPANIILOR-MEMBRI ȘI ÎN ANTRIM.

15.03.21- 23.04.21, 6 săptămâni

15 studenți înrolați



Contractare echipamente de ghidaj

turistic pentru CIT

2 transmițătoare

20 receptoare

20 fire de încărcare și căști.

Aprilie



Aprilie-Mai

Promovarea destinațiilor turistice la CIT prin videoclipuri afișate 

pe ecrane LED cu vizibilitate către Bulevardul Ștefan cel Mare



Re-deschiderea Centrului național de informare pentru turiști. 

Apel de înregistrare Voluntari (27 voluntari) și sesiune de training.



Iulie 

LANSAREA OFICIALĂ A TROLEIBUZULUI TURISTIC, 17 IULIE 2021

2 curse p/u vorbitorii de l. rusă (dimineața și seara)
1 cursă p/u vorbitorii de l.engleză (10 am)
1 cursă p/u vorbitorii de l. română (2 pm)
*Disponibilitatea închirierii troleibuzului turistic pentru un tarif de 30 MDL/persoană. Context 
COVID-19 – disponibilitate limitată de 20 pax.



Obiectivele propuse

01

02
Dezvoltarea

activității TIC

Creșterea

notorietății RM ca

destinație turistică și 

dezvoltare produse

Proiecte, Activități de

Instruire și 

Consultanță

03

04
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02
OB.2 Creșterea

notorietății RM ca

destinație turistică și 

dezvoltare produse



14 11 15 6 20

B2B Session New Deal Europe (NDE) and Conference - 14.04.2021

• Discuție preliminară ANTRIM cu fondatorii NDE privind participarea R. Moldova în NDE
• Intermedierea discuțiilor dintre NDE și Invest Moldova
• Participarea operatorilor de turism din Moldova (6 pax) și implicit a ANTRIM

17

Nr. sesiuni stabilite



12 sesiuni B2B

Participarea echipei ANTRIM la NDE



Comunicat internațional –

«Cele 5 motive pentru care trebuie să adaugi 

Moldova pe lista ta de călătorii post-

pandemie»

Suportul strategic al Proiectului de Competitivitate din 

Moldova, finanțat de Agenția Statelor Unite pentru

Dezvoltare Internațională (USAID), Guvernul Suediei și Marii 

Britanii.

Scop - de a contribui în continuare la construcția

notorietății brandului turistic de țară a fost prin intermediul 

comunicatului de presă atractiv cu genericul „5 motive de a 

adăuga Moldova în lista de călătorii post-pandemie” prin

serviciul Cision PR, liderul global de popularizare a 

noutăților pe platforme online și imprimate. 

Articol promovat de peste 190 de mass-media 

internaționale, inclusiv Markets Insider, International 

Business Times și Europa Pres.

Aprilie 2021



BIT Milano online

Chateau Purcari

Agropensiunea Valea
Stâncii

Tatrabis

Visit Moldova

ANTRIM

09-11.05.2021 (B2B)
12-14.05.2021 (B2C)

• Inscrierea la expozitia online;
• Elaborarea unui ghid video cu privire la modul de încărcare a informațiilor pe platformă, explicații privind

funcționalitățile platformei și urmărirea continuă a progresului participanților;
• Oferirea de asistenta tehnica membrilor in timpul evenimentului online;
• Participarea la întâlniri online cu actori internaționali din industria turismului – 4 întâlniri;
• Prezentarea Moldovei (comunicare, vizibilitate)



Campania Campania este o continuare a comunicării de țară, 
ceea ce trebuia să comunice identitatea. 

Again!-ul a apărut ca ceva nou, acea semnătură 
umană în perioada post-pandemică, când altfel 
simțim și facem lucrurile. Suntem altfel, dar altfel.

Acest îndemn puternic și prezent se regăsește pe 
toate materialele din campanie: cover pagină 
Moldova Travel, coveruri ale gazdelor, postări, 
packshot spot etc. 

Este o reprezentare simplă, dar memorabilă a celui 
mai important mesaj pe care îl spune Moldova 
turiștilor.

21 iunie 2021



Rezultate Campanie

Cea mai populară prezență a 
spotului a fost pe Facebook

800k+ video views în aproape o lună

713 000 useri atinși

3.1K – nr. de distribuiri

27K+ organic views
a spotului pe IGTV

33% view rate spot lung

175 995 total afișări

136,219 views spot scurt
(bumper ad, unskippable)

Rata de engagement = interactiunea userilor
pe pagina de FB

Inițial se afisa video scurt 
(6 sec), apoi, celor care l-au 
privit, li se afișează video 
lung, mărind astfel 
probabilitatea ca spotul să fie 
vizualizat la o rata mai mare.



În ediția de vară a revistei Altitude, au fost incluse 6 pensiuni din 

Moldova ce au beneficiat de suportul Proiectului de Competitivitate

din Moldova (MCP), finanțat de USAID, Guvernul Suediei și UK.

• Eco Resort Butuceni
• Pensiunea Casa Bunicului
• AgroPensiunea Casa din Lunca
• Pensiunea Turistică "Casa Veche"
• Gagauz Sofrasi
• Hanul lui Hanganu

29 iunie

https://www.facebook.com/EcoResortButuceni/?__cft__%5b0%5d=AZXU4qVrKzbA_bElOc0WagdmjiZBcHPTO9Vg6lNSlt-HUea2aLNhdyLAOwmwNsE1MCeYDclwd5IMvcLvjmE6NCQfEkUEcbMHgqD8_Jmw3j5OmWM5MN3tEkZWC3gDsmTU9ucXZE-ncXHNVhK7a-MNvN-lOlyL6CYtCDEylQwxifPR2On2WSde2UkUX0TQQqqkxuY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Pensiunea-Casa-Bunicului-233826013677982/?__cft__%5b0%5d=AZXU4qVrKzbA_bElOc0WagdmjiZBcHPTO9Vg6lNSlt-HUea2aLNhdyLAOwmwNsE1MCeYDclwd5IMvcLvjmE6NCQfEkUEcbMHgqD8_Jmw3j5OmWM5MN3tEkZWC3gDsmTU9ucXZE-ncXHNVhK7a-MNvN-lOlyL6CYtCDEylQwxifPR2On2WSde2UkUX0TQQqqkxuY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/CasaDinLunca/?__cft__%5b0%5d=AZXU4qVrKzbA_bElOc0WagdmjiZBcHPTO9Vg6lNSlt-HUea2aLNhdyLAOwmwNsE1MCeYDclwd5IMvcLvjmE6NCQfEkUEcbMHgqD8_Jmw3j5OmWM5MN3tEkZWC3gDsmTU9ucXZE-ncXHNVhK7a-MNvN-lOlyL6CYtCDEylQwxifPR2On2WSde2UkUX0TQQqqkxuY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/casavechepalanca?__cft__%5b0%5d=AZXU4qVrKzbA_bElOc0WagdmjiZBcHPTO9Vg6lNSlt-HUea2aLNhdyLAOwmwNsE1MCeYDclwd5IMvcLvjmE6NCQfEkUEcbMHgqD8_Jmw3j5OmWM5MN3tEkZWC3gDsmTU9ucXZE-ncXHNVhK7a-MNvN-lOlyL6CYtCDEylQwxifPR2On2WSde2UkUX0TQQqqkxuY&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/gagauzsofrasi/?__cft__%5b0%5d=AZXU4qVrKzbA_bElOc0WagdmjiZBcHPTO9Vg6lNSlt-HUea2aLNhdyLAOwmwNsE1MCeYDclwd5IMvcLvjmE6NCQfEkUEcbMHgqD8_Jmw3j5OmWM5MN3tEkZWC3gDsmTU9ucXZE-ncXHNVhK7a-MNvN-lOlyL6CYtCDEylQwxifPR2On2WSde2UkUX0TQQqqkxuY&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hanulhanganu/?__cft__%5b0%5d=AZXU4qVrKzbA_bElOc0WagdmjiZBcHPTO9Vg6lNSlt-HUea2aLNhdyLAOwmwNsE1MCeYDclwd5IMvcLvjmE6NCQfEkUEcbMHgqD8_Jmw3j5OmWM5MN3tEkZWC3gDsmTU9ucXZE-ncXHNVhK7a-MNvN-lOlyL6CYtCDEylQwxifPR2On2WSde2UkUX0TQQqqkxuY&__tn__=kK-R


• În perioada 7- 9 Septembrie 2021, la Kiev a avut loc o întâlnire a membrilor ANTRIM, reprezentanții 

Agenției de Investiții și Primăriei  mun. Chișinău  cu reprezentanții și membrii Asociației Industriei 

Ospitalității din Ucraina. 

• 150+ turoperatori din Ucraina

• Organizatorii evenimentului: Asociația Industriei Ospitalității din Ucraina și ANTRIM. 7-9 septembrie

Prezentarea potențialului turistic local al Republicii 

Moldova pentru piața din Ucraina
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OB.3 Proiecte, Activități

de Instruire și

Consultanță
03



Activități de 
instruire



Etapa I

Dezvoltarea și implementarea instruirii

privind crearea de produse de 

călătorie orientate spre client pentru

piața ucraineană; Dezvoltarea

produselor turistice în Moldova, axată

pe piața ucraineană

Etapa II

Organizarea unui atelier și

prezentarea produselor turistice

dezvoltate din Moldova pentru

touroperatorii ucraineni.

Training-ul „Rețete

pentru dezvoltarea de 

noi produse turistice

în Moldova pentru

piața Ucrainei”

2 6 - 3 0  a p r i l i e



Domeniul de fоrmаrе profesionala
Servicii hoteliere turism si agrement

PROGRAM

de formare

profesională

continuă

Numărul total de оrе/credite
150 оrе contact direct / 450 оrе 
activitate

Module
I. Antreprenoriat și 

marketing în turism
II. Activitatea de ghidaj
III. Tendințe moderne a 

activității de ghidaj prin 
prisma formelor de 
turism

2 categorii de formabili:
Ghizii de turism
Specialisti din turism si ospitalitate

25 Mai



Moldova Tourism Forum 2021

2 7 - 2 8  M a i  2 0 2 1

Martie

Aprilie -
Mai

21 Mai

26 Mai

27-28 
Mai 

Aranjamente contractare speakeri

Agenda finală

Inițiere Discuții

Jurizare MTA

Participare la eveniment. Premiere.

Stabilire parteneriat MIA-ANTRIM-MCP întru desfășurarea 
Moldova Tourism Forum

Coordonare de ultim moment a speakerilor. 
Prezentări furnizate de 2 membri a echipei executive 
ANTRIM.

Ședința de jurizare Moldova Tourism Awards

Identificarea speakerilor locali si internationali, contactarea și 
contractarea acestora pentru a participa la eveniment. 
Elaborare Regulament și criterii jurizare MD Tourism Awards.

Definitivarea agendei evenimentului urmare a colectării 
feedbackului urmare a invitațiilor adresate.



🔸 Dnul Răzvan Marc, Asistentul de politici, Biroul Comisarului UE pentru Transport și Turism la Comisia Europeană, 
🔸 Ketevan Chumburidze, Directorul adjunct al proiectului USAID Zrda Activity în Georgia
🔸 Luigi Cabrini, Președintele Consiliul de administrare al Consiliului Global pentru Turism Durabil (GSTC)
🔸 Nadia Pasqual, Specialist PR și Marketing în Turism, Italia
🔸 Friedrich Pfeiffer, Fostul Dirijor de orchestră la Opera de Stat din Viena, Austria
🔸 Emanuela Panke, Președintele Rutei Cultural Europene Iter Vitis al Consiliului Europei
🔸 Dr. Dorothea Papathanasiou-Zuhrt, Expert în Patrimoniu
🔸 Carlo Catani, Fondator al Universității de Științe Gastronomice (UNISG) și Inițiator al Proiectului "Tempi di Recupero"
🔸 Hubert Gonera, Director General LandBrand
🔸 Alexandr Liiv, Președinte al Asociației Industriei Ospitalității, Ucraina

Pe platforma online a Forumului s-au regăsit reprezentanții organizațiilor internaționale din domeniu, 

partenerii de dezvoltare și de proiect ai ANTRIM:



Împărtășirea celor mai bune practici în dezvoltarea și implementarea Destination Management 

Organization (DMO) în Georgia reprezentanților industriei turismului din Republica Moldova

• 39 de persoane interesate să
afle despre experiența
acumulată de-a lungul anilor de 
la DMO-urile Georgiei

• Inițiativa a fost susținută de 
Proiectul USAID pentru 
dezvoltare economică, 
guvernanță și creștere a 
întreprinderilor în Europa și 
Eurasia (EDGE) și activitatea 
USAID Zrda din Georgia.

25 iunie



PROIECTE



LANSAREA TRASEULUI DE 

DRUMEȚIE VĂRZĂREȘTI –

NISPORENI (9 km)

Tatrabis, autorul rutei și câștigătorul
Programului de granturi mici ”Prietenește
pentru Turism„ - acțiune de responsabilitate

social corporativă a companiei Efes Moldova 
desfășurată în parteneriat cu Asociația
Națională pentru Turism Receptor și Domestic 

din Moldova (ANTRIM) în cadrul inițiativei
#CurajTurismMoldova.

7 iunie

Programul de granturi mici 

„PRIETENEȘTE PENTRU TURISM”



Lansare 4 trasee turistice
elaborate în cadrul Programului Sipoteni – Capitala Tineretului 
2020/2021, proiect finantat de Ministerul Culturii, Educatiei, 
Cercetarii

Partenerii ANTRIM: Efes Moldova în cadrul proiectului „Prietenește pentru Turism”, care a sponsorizat procurarea
bicicletelor pentru traseele noi create; Consiliul Raional Călărași – prin suportul tehnic, de management; 
tinerii Asociației de băștinași Sipoteni, ce au participat nemijlocit la marcarea și amenajarea terenurilor; Moldsilva.

1 august



Hanul cu Noroc Pensiunea ”Trei

păstori”
SRL ILLU expert

SRL EcoVegoCris Primăria Nisporeni Primăria Ciuciulea

deschiderea unui hostel – 100.000 
lei

instalarea echipamentului video de 
monitorizare a hrănitorii păsărilor 30 

000 lei

dezvoltarea traseului către
Bălănești și conectare la traseele
existente Nisporeni și Sipoteni –

100.000 lei

instalarea unei porți și a unui
gard lucrat de meșterii

populari din zonă – 80.000 Lei

procurarea bicicletelor și a 
standului de parcare – 50.000

lei 

instalarea unui ciubăr tradițional – 50.000 
lei

11 august - prezent

Universitatea de Stat din 

Moldova
reabilitarea și introducerea in circuitul 
turistic a observatorului astronomic –

100.000 lei



Lansarea Zonei de Glamping 
în cadrul Fishing Park Clișova

Zona de glamping a fost dezvoltată cu suportul
Programului de granturi mici” Prietenește pentru
Turism„ acțiune CSR a companiei Efes Moldova în

parteneriat cu ANTRIM.

Acest lac construit în anul 2010, are 5 km de maluri, 
iar o parte este iluminat pe timp de noapte foarte

atrăgător. Scopul fondatorilor de a diversifica
serviciile oferite prin intermediul creării unei zone de 
glamping ca răspuns la cererea în creștere a noii

abordări în turism, spirit urban transpus în natură, a 
fost susținut cu drag de parteneri. 

5 septembrie

Programul de granturi mici 

„PRIETENEȘTE PENTRU TURISM”



Obiectivele propuse conform Acordului de Grant semnat cu Activitatea de susținere a 
Competitivității în Industria Uşoară şi cea a Turismului (MCTA), un proiect EDGE (Buy-in),

finanțat de USAID Moldova

01

02
Poziționarea Moldovei ca o 
destinație turistică autentică
prin adaptarea marketingului
și promovării la noile realități
pandemice și post-pandemice

Consolidarea dezvoltării produselor
turistice și îmbunătățirea infrastructurii

de ospitalitate turistică

Promovarea adoptării unor 
reforme politice cheie pentru 

îmbunătățirea mediului de 
afaceri în sectorul turismului

03

04

Consolidarea actorilor instituționali
cheie din sectorul turismului –

dezvoltarea ANTRIM și Agenția de 
Investiții din Moldova



01

Poziționarea Moldovei ca o 

destinație turistică 

autentică prin adaptarea 

marketingului și promovării 

la noile realități pandemice 

și post-pandemice



• Întâlniri cu factorii de decizie de top din industria călătoriilor.

• ANTRIM a încheiat contract cu directorul platformei, a acoperit costurile de participare și a oferit 

asistență tehnică + a facilitat prezența a 4 operatori pe platformă.

• ANTRIM a elaborat conținut pentru e-mail solus - crearea unei invitații prin newsletter, distribuit 

catre baza de date de e-mail a Travel Weekly (5 000 contacte) pentru a descoperi Moldova. 

Participare la Evenimentul Global Travel Week, 4-5.10

4-5 octombrie



6 5 4 8

Nr. B2Buri stabilite

14

Participarea tuturor la sesiunea B2B Global Travel Week și 
diseminarea newsletteretului au fost posibile cu suportul 
financiar oferit de Activitatea de susținere a Competitivității în 
Industria Uşoară şi cea a Turismului (MCTA), un proiect EDGE 
(Buy-in), finanțat de USAID Moldova.



16

tururi virtuale interactive a 
mai multor destinații

populare

25
trasee turistice, cu hărți și repere
de călătorie (rute oeno-turistice, 

itinerarii de observare a păsărilor, 
de ciclism și drumeții)

peste 500

obiective turistice
listate

40

contacte și referințe utile 
pentru planificarea călătoriilor

Lansarea portalul turistic 

de țară Moldova.travel în 

nouă versiune, un 

parteneriat public-privat 

de amploare pentru 

industria turismului. 

La elaborarea conținutului au contribuit consultanți precum Nata Albot (ambasador al turismului și jurnalist), Alex Crevar (jurnalist
internațional), Diana Isac (expert în turism), Maxim Ciumaș (fotograf), Sergiu Lungu (tururi virtuale), precum și echipa ANTRIM și a 
Proiectului de Competitivitate din Moldova. Site-ul a fost elaborat tehnic de agenția RT Design Studio.

7 octombrie



Membrii ANTRIM care au susțninut organizarea Maratonului:

• Chateau Vartely, 
• Castel Mimi,
• Chateau Purcari.

17 Octombrie

ANTRIM cu suportul Activității de susţinere a competitivității în industria uşoară și 

cea a turismuluI (MCTA) finanțată de Proiectul USAID (EDGE) a susținut Maratonul 

Chișinău - parte din Agenda de Evenimente Culturale ”Pomul Vieții”.

Echipa de Voluntari ANTRIM a fost prezentă în Piața Mării Adunări
Naționale și a oferit hărți si broșuri informaționale vizitatorilor străini.



Pensiuni (Casa din Luncă, Casa Veche), vinării

(degustații) - Purcari, Cricova, Chateau Vartely, Castel 

Mimi.

Vizite la pensiuni și vinării

Kayaking Tours

Experiență de aventură ușoară

Sesiune B2B

Organizare Tur Informațional, 14 – 18.10.2021  pentru 

reprezentanții sectorului turistic din Ucraina, cu suportul 

Agenției de Investiții

Tur prin Chișinău cu Troleibuzul Turistic

Această activitate a avut loc urmare a semnării Memorandumului de parteneriat între Moldova (ANTRIM) și 
Ucraina (AIGU).



Co-autorul ghidurilor turistice Lonely Planet pentru Europa (3 țări), 

Africa (8 țări), Orientul Mijlociu (3 țări), Asia de Sud (3 țări), Asia de Sud-Est (2 

țări), America de Nord (1 țară).

Clientela sa sunt brand-uri precum: BBC Worldwide, Independent newspaper, 

Telegraph newspaper, The Nation, Washington Post, Times of India 

Geographical, NACLA, VSD, Singapore Airlines, Monarch Airways, Korean 

Airlines Wild Travel, Travel Africa and Action Asia. 

De ce Stuart Butler?

Vizite vinării

Organizare Tur de presă 

pentru jurnalistul englez –

Stuart Butler, 18-23.10.2021

Milești Mici, Purcari, Castel Mimi și Crama Mircești și vinoteca Château 

Vartely. 

Vizite Pensiuni turistice

Casa din Luncă și Eco Resort Butuceni. 

Orheiul Vechi, Chișinău și regiunea trasnistriană. 

Alte obiective

S. Butler va publica 5 articole



Gambero Rosso este liderul incontestabil al Italiei în mass-media cu 

profil oenogastronomie

De ce Gambero Ross?

Echipa de fimat Gambero Rosso a fost în Moldova.

(31 octombrie - 6 noiembrie)

Orașul Chișinău, 

Hotelul BERD'S Chisinau MGallery Hotel Collection , 

Rezervația Cultural-Naturală ”Orheiul Vechi”, 

Akvatir , 

Vinăriile Chateau Vartely Winery, Cricova , Castel Mimi , 

Pensiunile turistice AgroPensiunea Casa din Lunca, Hanul lui Hanganu, 

Casa Karaman , și altele.

Obiectivele și locațiile vizitate

La începutul anului 2022, vor fi difuzate 4 filmulețe documentare 

despre experiența lor culturală și oenogastronomică în Moldova.

Rezultatele anticipate ale vizitei

O echipa din Italia realizeaza 4 videouri
despre oferta turistica a Republicii
Moldova - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=mt4G54jmZYg


Republica Moldova participă la 
Evenimentul Wine & Spirits

02 - 04 Noiembrie 2021, Kiev, Ucraina

La nivel internațional, Wine & Spirits constituie unica 
expoziție din Europa de Est , desfășurată în Ucraina.

Moldova este reprezentată de vinării precum Mileștii Mici, 
Vinuri De Comrat.

Prima zi a expoziției a fost marcată de o zonă de degustare la 
care au fost prezentate Vinurile Moldovei, oferite la 
degustare pentru a spori interesul vizitatorilor.

ANTRIM si Invest Moldova sunt parteneri Drinks.ua, care 
este sponsor general al evenimentului.



Lansare Campanie
“Time travel to Transnistrian region” 
Scopul> Promovarea regiuniunii transnistriane și a destinațiilor
turistice de acolo. De asemenea, a fost creat un mini-ghid turistic
care include informații utile și schițe de tururi care vin ca un suport
pentru toți doritorii unei călătorii în timp.

3 noiembrie-Decembrie



3 noiembrie-Decembrie



În data de 04.11.2021 a avut loc primul ANTRIM Tourism Intelligence Journal 

(nr. 1) (Jurnalul Informativ)

Subiect> Instrumentele digitale cheie pe care turiștii le 
folosesc pentru a cerceta și rezerva oferta turistică și cele
mai bune practici pentru profilurile online.

Rolul> de a facilita accesul la tendințele de marketing și
digitalizare în turismul afectat de pandemia Covid

> importanța profilurilor digitale și a diferitelor roluri ale 
site-urilor web, rețelelor sociale, TripAdvisor / Google 
Maps, agențiilor de turism online (OTA-uri) în activitatea
de marketing

> de a comunica care sunt cele mai bune practici pentru 

profilurile online ale unei afaceri din turism

> de a evidenția particularitățile OTA-urilor –p/u cazare
cât și pentru experiențe turistice/tururi și Google 
Maps/TripAdvisor pentru a vinde eficient oferta turistică

71 participanți

Consultanță personalizată pentru 2-3 profiluri
și / sau site-ul web a 14 participanți.

Expertiza Audrey Scott - în setarea strategiilor de 

turism și marketing cu o vastă experiență în marketing 

digital, dezvoltare de produse și sustenabilitate.



În ultima perioadă, Moldova a pus accent pe colaborările cu 

țările vecine, printre care si Romania - care este piața țintă 

pentru promovarea turismului regional + destinatia nr.1 ce 

inregistreaza cel mai mare nr de sosiri in RM.

De ce România?

Evenimentul B2B – Republica Moldova: Urmatoarea destinație de 

vacanță (25 Noiembrie 2021) (31 octombrie - 6 noiembrie)

Prezentarea noii oferte locale (a celor 7 operatori de turism 

din R. Moldova) pentru piața Românească, pentru o 

eventuală colaborare sau pentru crearea unui produs comun.

Scopul

Au participat din RO - reprezentanti ai agentiilor de turism, 

turoperatori, companii organizatoare de evenimente, ghizi de 

turism.

Audiența
CLICK AICI pentru a urmări reluarea Evenimentului

https://antrim.us7.list-manage.com/track/click?u=0f9c4e8f72d4c1d596dc7c4b6&id=864283e5cc&e=c90c9810c3


ANTRIM promovează oferta turistică în 

revista de bord a AirMoldova -

ALTITUDE în editia de iarna 2021-2022.

Activitate implementată cu suportul Agenției SUA 

pentru Dezvoltarea Internațională (USAID) prin

Activitatea de Susținere a Competitivității în Industria

Ușoară și cea a Turismului.

• Hanul lui Hanganu din Lalova;
• Galeriile subterane Mileștii Mici; 
• Agro-pensiunea Gagauz Sofrasi din 

Congaz;
• Kayaking Tours de la Vadul lui Vodă;
• Agro-pensiunea Casa Verde;
• Crama Mircești;
• SUP Moldova

1.Locațiile gazdelor ospitaliere 

care își așteaptă oaspeții



De asemenea, ANTRIM a creat o retrospectivă a tuturor noutăților turistice din Moldova precum:

2. Lansarea portalul național turistic – Moldova Travel



La 2 ani de la integrarea Drumului Vinului Moldovei în ITER VITIS, acesta 

a reușit să fie premiat cu 2 premii de importanță internațională. 

3. Château Vartely a obținut victorie pentru ”Cea mai 

originală practică în enoturism”, în cadrul concursului 

organizat de ITER VITIS și Phoenician Route. 

30 noiembrie



4. Invitație de a petrece Vacanța de 

Iarnă în Moldova! – sloganul de invitație

a turiștilor în Moldova de sărbătorile de 

iarnă. 



Rol sesiunea nr.2> De a răspunde
provocărilor în marketing digital, cu 
specific în turism. Audrey Scott a 
comunicat despre:
• Practicile SEO pe pagină și în afara 
paginii web (On page & off page SEO)
• Elementele de bază ale strategiei în
setarea cuvintelor cheie
• Instrumentele SEO (posibilitățile cu 
titlu gratuit!) și
• Practicile învechite care ar trebui
evitate în SEO

106 persoane înregistrate
60 participanți

Apel consultanță personalizată pentru 1 
pagină a site-ului web a 10 participanți.

Expertiza Audrey Scott - în setarea

strategiilor de turism și marketing cu o 

vastă experiență în marketing digital, 

dezvoltare de produse și sustenabilitate.
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Consolidarea actorilor instituționali
cheie din sectorul turismului –

dezvoltarea ANTRIM și Agenția de 
Investiții din Moldova



02
Consolidarea dezvoltării 

produselor turistice și 

îmbunătățirea 

infrastructurii de 

ospitalitate turistică



Château Vartely a luat premiul 1 pentru ”Cea mai originală practică în
enoturism”, în cadrul concursului organizat de ITER VITIS și Phoenician Route

23 octombrie

ANTRIM a depus dosarul cu noul produs turistic al Chateau Vartely - proiecția de realitate augmentată care vine 
să redea, prin efecte speciale, istoria creării vinului, în calitate de una dintre cele mai inovatoare și creative 
practici de experiențe turistice din cadrul competiției.



Vizita a fost organizată de Economic Development, Governance and 

Enterprise Growth Project The USAID Economic Security Program, si USAID 

Zrda Activity in Georgia .

Suport financiar organizare

În perioada 25-29 Octombrie - ANTRIM, împreuna cu membrii Agenției de Investiții, Ministerului 

Culturii și Solidarity Fund, au participat la o vizită de studiu în Georgia privind experiența țării în 

crearea și dezvoltarea OMD, în special a OMD Visit Kakheti.

De a prelua bunele practici în crearea și gestionarea OMD, principiile de 

funcționare, structura, personalul implicat, operațiuni, finanțe, suport, analiză, 

activități, produsele dezvoltate și susținute de OMD.

Scopul

Această vizită comună de studiu va contribui la o cooperare sporită între 

țări și va permite schimbul de experiență și cunoștințe de care vor beneficia 

noile OMD-uri din regiuni.

Rezultatele ce se anticipează

25-29 octombrie



În urma întâlnirii cu partenerii de dezvoltare din Transnistria, am discutat

planurile de dezvoltare a produsului turistic comun. 

A fost discutată posibilitatea de participare a Transnistriei la stand-ul 

Moldovei prezent la Expozițiile Internaționale. Am discutat despre

includerea Transnistriei în Info Tur-uri si Tur-uri de Presă organizate de 

ANTRIM. 

La fel, organizarea unei colaborări pe traseele turistice comune.

Întrevederea echipei ANTRIM  cu partenerii de dezvoltare din Transnitria



Urmare a vizitei de studiu în Georgia privind

experiența țării în crearea și dezvoltarea

Organizațiilor de Management al Destianției

(OMD), întreprinsă de către reprezentanții

ANTRIM, împreuna cu cei ai Agenției de Investiții, 

Ministerului Culturii și Solidarity Fund, a avut loc 

prima sesiune de discuții privind conceptul de 

organizare a activității OMD-urilor și inițierea

procesului de creare și implementare a acestora.

Inițierea procesului de comunicare cu stakeholderii interesați in crearea 

organizațiilor de management al destinațiilor in R.Moldova



Parteneriatul Efes Moldova și ANTRIM pentru programul de granturi

„PRIETENEȘTE PENTRU TURISM” la a II-a ediție 

Pe parcursul lunii noiembrie, Directorul executiv ANTRIM, Natalia Turcanu și Ludmila Andronic, 
Director Afaceri Corporative EFES Moldova au semnat mai multe contracte cu beneficiarii de grant, 
printre care: Universitatea de Stat din Moldova; Primăria Nisporeni; Primăria Ciuciulea; SRL 
EcoVegoCris.



Instruire cu privire la lansarea noului website destinat ghizilor din Republica

Moldova.

SCOP>
• Crearea unei punți de comunicare directe între turiștii și

ghizii de turism din Moldova -> va crește conștientizarea
disponibilității serviciilor de ghidaj, va promova serviciile
ghizilor și va duce la sporirea solicitărilor și vânzărilor
serviciilor. 

• Creare profil personal pe care se publică informații
personale, destinații preferate, articole și alte detalii prin
care să convingă turiștii să selecteze un tur personalizat.
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Promovarea adoptării 

unor reforme politice 

cheie pentru 

îmbunătățirea mediului 

de afaceri în sectorul 

turismului

03



ANTRIM a participat în cadrul Consultărilor publice privind proiectul Planului de 

acțiuni al Guvernului 2021-2022 în domeniul Arte și industrii creative, Patrimoniu

cultural și Turism.

• Prioritizarea imediată a domeniului turismului prin
includerea acestuia în lista domeniilor prioritare de 
dezvoltare la nivel de politici publice ale statului,

• Importanța dezvoltării continue a competențelor
resurselor umane angajate în instituțiile de stat,

• Eliminarea barierelor de funcționare de ordin
regulatoriu și normativ pentru inițierea, 
desfășurarea și dezvoltarea afacerilor din industria
turismului, inclusiv în zonele rurale.

Necesitățile stringente ale industriei turismului intern și receptor comunicate:

8 septembrie



24 septembrie

S-a subliniat necesitatea revizuirii și aprobării Strategiei naționale de turism din Moldova și a prezentat 
activitatea ANTRIM și a comunicat despre sprijinul oferit de către partenerii strategici/ sprijinul care 
urmează a fi oferit. 

ANTRIM a participat la 24 septembrie 2021 la emisiunea TV (Teleduplex 
Chișinău - Comrat: dezvoltarea turismului în Găgăuzia) privind direcțiile 
strategice ale politicilor în domeniul turismului pentru Găgăuzia. 



Scopul scrisorii:
Prin acest demers s-a solicitat revizuirea și anularea măsurii de instituire a unui lockdown (sistare totală) a 
activității de organizare a conferințelor și seminarelor.
Adresat către:
1.Domnul Sergiu Gaibu, Ministrul Economiei 
2.Doamna Natalia Gavrilița, Prim-ministru și Președintele Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate 
Publică
3. Doamna Ala Nemerenco, Ministrul al Sănătății și Vicepreședinte al Comisiei Naționale Extraordinare de 
Sănătate Publică
4. Domnul Vasile Guștiuc, Directorul interimar al Agenţiei Naţionale pentru Sănătate Publică și Secretar al 
Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică

Expediere Scrisoare de poziție cu privire la Revizuirea și anularea măsurii de instituire a unui 
lockdown (sistare totală) a activității de organizare a conferințelor și seminarelor 

(24.09 & 7.10)
______________________________________

24 sept si 7 oct



Întrevederea echipei ANTRIM, alături de Dna Tatiana Durlestean, Directorul Activității de susținere

a Competitivității în Industria Uşoară şi cea a Turismului (MCTA), un proiect EGDE (Buy-in) finanțată

de Agenția Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) cu Ministrul Culturii. 

12.11.2021.

Au fost abordate:

• Problemele cu care se confruntă agenții 
economici din turism

• Ccţiunile oportune din cadrul unor direcții 
strategice de intervenție pentru industria 
turismului (elaborare politici, creare produs, 
marketing)

• Oportunitățile de dezvoltare a turismului intern și 
receptor au fost abordate

12 noiembrie



Scopul scrisorii:
1. Acordarea dreptului caselor rurale și pensiunilor agro-turistice de a utiliza în alimentația turiștilor
produsele alimentare produse propriu în gospodărie, inclusiv a băuturilor.
2. Simplificarea procedurii de emitere a actelor permisive de către ANSA în scopul autorizării sanitare a 
unităților de alimentare din cadrul structurilor de primire turistică situate în mediul rural.

Expediere Scrisoare de poziție Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor și 
Consiliului Economic pe lângă Prim-Ministru (22.11) și Participare la ședință (8.12)

______________________________________

CLICK 

AICI pentru a 

vizualiza

Scrisoarea

https://antrim.us7.list-manage.com/track/click?u=0f9c4e8f72d4c1d596dc7c4b6&id=16f8d69457&e=c90c9810c3


Moldova Tourism Start-up Academy, Sesiunea nr.1, (19.11.2021, ora 13:00)

Subiect> Care sunt entitățile responsabile de dezvoltarea și
promovarea turismului din Republica Moldova la care mă pot 
adresa?

76 participanți

Rol Academie> De a ajuta companiile existente si antreprenorii
cat si cei care doresc sa lanseze o afacere in turism pe diverse 
aspecte și decizii cu caracter: economic, financiar, organizațional, 
de marketing și juridic.

Organizatori> ANTRIM, cu suportul Activității de susținere a 
Competitivității în Industria Uşoară şi cea a Turismului (USAID, 
EDGE) împreună cu Ministerul Culturii și Invest Moldova.

• 18 other type of representatives;
• 8 entities responsible for the development/promotion/subsidizing of tourism;
• 3 providers of soft adventure services;
• 3 hotels/motels;
• 2 handicraft/artisans;
• 5 event organizers;
• 29 agri-touristic pensions/guesthouses/rural houses;
• 14 tour operators/travel agencies;
• 4 wineries/wine bars.



Scopul scrisorii:
Prin acest demers s-a solicitat inițierea de urgență a revizuirii bugetului alocat în cadrul Ministerului Culturii
și includerea unui buget pentru turism.

Adresat către:
1. Comisia economie, buget și finanțe 
2. Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media 
(Copie: Ministerul Culturii, Ministrul Culturii, Domnul Sergiu Prodan)

Expediere Scrisoare de poziție cu privire la bugetul Ministerului Culturii conform proiectului 
legii bugetului de stat pentru anul 2022, către 2 Comisii parlamentare

______________________________________

CLICK AICI pentru a vizualiza Scrisoarea

24 noiembrie

https://antrim.us7.list-manage.com/track/click?u=0f9c4e8f72d4c1d596dc7c4b6&id=ad2e993c4f&e=c90c9810c3


Scopul scrisorii:
În scopul elaborării Strategiei de dezvoltare a turismului pentru municipiul Chișinău, ANTRIM a lansat un 
chestionar adresat reprezentanților autorităților publice, mediului de afaceri și societății civile din 
necesitatea de a avea o evaluare obiectivă și amplă a potențialului turistic al Chișinăului. 

Descriere
Această activitate se desfășoară în contextul procesului de lucru asupra noii Strategii de dezvoltare a 
turismului a orașului Chișinău pentru anii 2022 - 2027, parte componentă a Planului comun de acțiuni al 
Asociației Naționale pentru Turism Receptor și Intern din Moldova (ANTRIM) și Primăriei Municipiului 
Chișinău, Direcţia generală economie, comerț și turism.

Elaborarea chestionarului p/u elaborarea Strategiei și Politicii dezvoltării turismului în 
Chișinău pentru anii 2022-2027

______________________________________

l. noiembrie

VEZI AICI Chestionarul

https://forms.gle/veEKVd6Jr6iMLbtx8


Scopul

Consultanța doamnei Audrey Scott în procesul de 
elaborare a Strategiei de dezvoltare a turismului pentru
municipiul Chișinău – document strategic ce urmează a fi 
elaborat în baza Planului de acțiuni comun al ANTRIM cu 
Primăria Municipiului Chișinău. 

De asemenea, s-au agreat următorii pași necesari
dezvoltării Strategiei cu termenele aferente.

Întrevederea echipei ANTRIM cu șeful Direcției Generale Economie, Comerț și Turism, 
Primăria mun. Chișinău, domnul Roman Vitiuc 

______________________________________

13 noiembrie



Moldova Tourism Start-up Academy, Sesiunea nr.2, (9.12.2021, ora 10:00)

Subiect> Activitatea în turism în baza patentei de 
întreprinzător, în calitate de întreprinzător individual și în
calitate de societate comercială. (aspecte fiscale)

80 persoane înregistrate // 57 participanți pe Zoom

Rol Sesiune 2> De a comunica aspectele fiscale/contabile
privind inițierea și organizarea serviciilor turistice.

Organizatori> ANTRIM, cu suportul Activității de susținere a 
Competitivității în Industria Uşoară şi cea a Turismului
(USAID, EDGE) împreună cu Ministerul Culturii și Invest 
Moldova.

• 22 other type of representatives;
• 7 entities responsible for the development/promotion/subsidizing of tourism;
• 1 provider of soft adventure services;
• 1 hotel;
• 1 handicraft;
• 32 agri-touristic pensions/guesthouses/rural houses;
• 12 tour operators/travel agencies;
• 4 wineries/wine bars.


