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Aprobat
Ordinul nr. P-04 din 5 octombrie 2018

REGULAMENT
privind modul de participare la proiect a agenților economici din domeniul
turismului receptor
Crearea Biroului de informare turistică ”TOURIST INFO”
în cadrul Aeroportului Internațional Chișinău
1. Descrierea scurtă a Proiectului.
1.1. Durata proiectului – până la data de 28.02.2019. Cu posibilitatea prelungirei.
1.2. Scopul Proiectului este dezvoltarea potențialului turistic al Republicii Moldova în
scopul creșterii numărului de turiști, prin promovarea ofertelor turistice și a
destinațiilor turistice locale și sporirea vizibilității obiectivelor turistice prin realizarea
ofertelor turistice complexe, originale, atractive, competitive și crearea unei imagini a
Republicii Moldova.
1.3. Obiectivele Proiectului sunt măsurabile, realizabile, realiste și delimitate în timp:
• construirea unui centru național de informare și promovare turistică și dotarea și
transformarea acestuia într-un centru funcțional
• promovarea imaginii Republicii Moldova ca destinație turistică, prin prezentarea
informațiilor complete și veridice referitoare la destinațiile turistice de pe teritoriul
țării, promovarea ofertei turistice naționale și a Republicii Moldova ca destinație
în circuitul turistic internațional;
• promovarea produsului turistic național și a agenților economici din industria
turismului, printr-o mai buna informare a vizitatorilor la intrarea în țară, inclusiv
prin editarea și distribuirea publicațiilor informaționale și cartografice despre
serviciile turistice, obiectivele și destinații turistice;

•

majorarea numărului excursioniștilor și a consumatorilor produsului turistic din
Republica Moldova, prin creșterea popularității și atractivității serviciilor turistice
locale pentru turiști.

1.4. Rezultatele așteptate:
- constituirea și dotarea unui Centru de informare și promovare turistică a
Republicii Moldova în cadrul Aeroportului Internațional Chișinău,
- crearea a două locuri de muncă,
- creșterea numărului turiștilor în Republica Moldova,
- transformarea vizitatorilor în consumatori ai produsului turistic local.

2. Calitatea de Participant la Proiect.
2.0. Membrul, Partenerul sau agentul economic indicate în p. 2.1. și 2.2.
(Candidat/candidați) au dreptul să depună o cerere conform procedurii stabilite de
Asociația ANAT pentru participarea la Proiect (completarea unei cereri online
GOOGLE FORMS) până la data de 18 octombrie 2018, ora 12-00, cu respectarea
prevederilor p.2.1. și 2.2. prezentului Regulament. Se consideră că Candidatul a făcut
cunoștința cu și a acceptat prevederile prezentului Regulament din momentul
completării cererii online.
2.0.1. După recepționarea cererii de participare la Proiect, Asociația ANAT emite
contul spre plată și îl transmite Candidatului care a depus cererea. Pentru a deveni
Participant, acest Candidat este obligat să transfere pe contul Asociației ANAT suma
respectivă până la data de 19 octombrie 2018, ora 12-00.
2.0.2. În caz de neachitare a contului indicat în p. 2.0.1. Candidatul își pierde dreptul
la participare la Proiect, iar dreptul lui de a devine Participant la Proiect trece la
următorul Candidat conform p. 2.0.3;
2.0.3 .Numărul Participanților la Proiect este limitat și constituie maxim un număr de
15 persoane juridice. Procesul de acceptare a candidaților la participarea la Proiect se
efectuează conform solicitărilor depuse în ordinea recepționării acestora (data și ora);
2.0.4. În cazul încetării calității de Participant în conformitate cu p. 2.5. prezentului
Regulament, următorul candidat care a depus cererea de participare la Proiect va avea
dreptul să devină Participant la proiect, cu respectarea prevederilor prezentului
Regulament.

2.1. Calitatea de Participant la Proiect poate fi atribuită Membrului sau
Partenerului ANAT dacă ultimii îndeplinesc termeni și condiții după cum
urmează:
а) a achitat cotizația anuală și taxa de aderare (în cazul membrului sau partenerului
nou);
b) participă activ la toate ședințele de lucru organizate în cadrul discutării, promovării
și realizării a prezentului Proiect;

c) la cererea Președintelui Asociației acordă asistența necesară pentru realizarea
Proiectului (resurse umane, asistența intelectuală, financiară);
d) a acordat asistența financiară pentru realizare a Proiectului;
e) practică activitatea turistică din sectorul turismului receptor și posedă produse
turistice naționale.
f) are o reducere de minus 25% de la suma finanțării necesara pentru participarea la
Proiect.

2.2. Calitatea de Participant la Proiect poate fi atribuită și unui agent
economic având activitatea turistică din sectorul turismului receptor în
cazul dacă acesta îndeplinește termeni și condiții după cum urmează:
a.
a exprimat dorința necondiționată de a participa la Proiect, cu respectarea
prevederilor prezentului Regulament.
b. participă activ la toate ședințele de lucru organizate în cadrul discutării,
promovării și realizării a prezentului Proiect;
c. a acordat asistența financiară pentru realizarea Proiectului.
d. practică activitatea turistică din sectorul turismului receptor și posedă produse
turistice naționale.

2.3. Obligațiile Participantului la Proiect:
Participantul la Proiect are următoare obligații, inclusiv fără limitare:
a.
să respecte toate deciziile privind modul de desfășurare a Proiectului
inclusiv și toate instrucțiunile emise de către ANAT;
b. să cunoască scopul și obiectivele Proiectului indicate în p. 1 al prezentului
Regulament;
c. să contribuie financiar în conformitate cu prevederile p.2.1. sau p. 2.2. al
prezentului Regulament.
d. să respecte toate regulile/limitările stabilite pentru desfășurarea activității
publicitare în incinta Aeroportului Internațional Chișinău;
e. să respecte graficul prezenței la ghișeu a reprezentanților Participantului;
f. să nu divulgă informația privind toate lucrările asupra Proiectului inclusiv până la
deschiderea oficială a Centrului de informare turistică TOURIST INFO la
Aeroportul Internațional Chișinău;
g. să livreze informația corectă și veridică despre produsele turistice naționale;
h. să distribuie doar materialele aprobate de ANAT;

i. să respecte termenii și condiții Regulamentului privind graficul de lucru la Centrul
de informarea turistică ” TOURIST INFO ”.

2.4. Drepturile Participantului la Proiect
Participantul la Proiect are următoare drepturi:
a.
să fie indicat în calitate de Participant la Proiect în documentația oficială a
Proiectului;
b. să fie indicat în calitate de Participant la Proiect în toate sursele Mass Media după
deschiderea oficială a Centrului de Informare Turistică TOURIST INFO ;
c. să promoveze compania pe care o reprezintă în cadrul Centrului de Informare
Turistică TOURIST INFO cu respectarea prevederilor Regulamentului
Aeroportului Internațional Chișinău privind desfășurarea activității publicitare;
d. să promoveze produsul turistic național propriu;
e. să indică informația privind participarea la acest Proiect în toate sursele oficiale
ale companiei pe care o reprezintă, cu respectarea limitărilor și instrucțiunilor
aprobate de către Autorul general al Proiectului - ANAT.
f. să aibă acces la informarea privind Proiectul dat.

2.5. Încetarea calității de Participant la Proiect
Calitatea de Participant la Proiect încetează în următoarele cazuri:
2.5.1. Excluderea prin decizia Președintelui Asociației din cauza:
a.

violării sau nerespectării prevederilor prezentului Regulament;

b. violării sau nerespectării prevederilor Regulamentului privind graficul de lucru la
Centrul de informarea turistică ”TOURIST INFO”.
2.5.2. Ieșirea benevolă din Proiect, este posibila cu condiția depunerii a unei cereri pe
numele Președintelui Asociației cu minim 14 zile lucratoare înainte de data planificata
in scopul incetarii calitatii de Participant.
2.5.3. Încetarea calității de Participant la Proiect nu afectează si nu permite
rambursarea aporturilor inclusiv cele financiare făcute de acest Participant, ci doar
duce la încetarea drepturilor indicate în p. 2.4. prezentului Regulament.
2.5.4. În caz de violare repetată și/sau divulgarea informației privind Proiect după
încetarea calității de Participant, ex-Participantul poartă răspundere în conformitate cu
legislația în vigoare a RM:

2.6. Protecția drepturilor de autor
2.6.1. Autorul principal și exclusiv al Proiectului TOURIST INFO este Asociația
Națională a Agenților Economici de Turism din Moldova ANAT. Acest Proiect în
întregime constituie proprietate a Asociației ANAT, reproducerea și sau utilizarea

tuturor materialelor, textelor și/sau imaginilor legate de acest Proiect fără acordul
scris al Președintelui Asociației este interzisă. În caz contrar Asociația își rezervă
dreptul de a solicita compensația prin instanța de judecată.

3. Diverse.
3.1. Prezentul Regulament poate suporta modificari sau/si completari prin decizia
Presedintelui ANAT.
PENTRU A SE INSCRIE la Proiect accesati:
https://docs.google.com/forms/d/13MB0LoPOD6TZeJH46qeHfP8BJyyyf6MAJPJRPyM-3Q/edit
Pentru detalii si informatii: mob: 062172775 Elena Cernicova

