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AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA CONSUMATORILOR ȘI  SUPRAVEGHEREA 

PIEȚEI 
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LISTĂ DE VERIFICARE 

nr. 7 

serviciituristiceprestate de agențiile de turismșituroperatori 

 

I. Numele, prenumeleșifuncțiileinspectorilor care efectueazăcontrolul: 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

II. Persoana și obiectul supuse controlului:  

Denumirea persoanei  

_______________________________________________________________________________ 

Sediul juridic, cod fiscal 

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Numele, prenumele conducătorului persoanei supuse controlului/reprezentantului acesteia  

_______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

Unitatea structurală/funcțională supusă controlului (denumirea) 

_______________________________________________________________________________ 

Alte date caracteristice ale unității (după caz) __________________________________________ 

 

III. Informațiidesprepersoanasupusăcontroluluinecesarepentruevaluareariscurilor:
1
 

Criteriul
2
 Informațiacurentă 

(deținută de APCSP la 

data inițieriicontrolului) 

Gradu

l de 

risc 

Informați

acurentăe

stevalabil

ă 

(se 

bifeazăda

căestecaz

ul) 

Informațiarevizuităînc

adrulcontrolului(se 

completeazădacăestecaz

ul) 

Domeniulactivitățiie

conomice 

    

Practicicomercialein

corecteși/sauclauzea

buziveîncontracteleî

ncheiate cu 

consumatorii 

    

 

IV. Lista de întrebări 

                                                           
1
În cazul în care tabelul corespunde cu tabelul din alte liste de verificare, utilizate în cadrul aceluiași control, 

tabelul se completează doar în una dintre listele de verificare utilizate în timpul controlului. 
2
Se completează doar criteriile de risc aplicabile domeniului și persoanei supuse controlului. 

mailto:info@apc.gov.md


Nr. d/o Întrebări Referința legală Conformitate Comentari

i 

Pun

ctaj Da Nu N/c 

1.  Contractele de servicii 

turistice sunt încheiate 

conform modelului 

aprobat? 

Art. 14 alin.(1) 

lit.d) Legeanr. 

352/2006; 

Anexa HG 

nr.1470/2001; 

Cap.XIX secțiunea 

1 Legea nr. 

1107/2002 

    6 

2.  Sunt eliberate și perfectate 

vouchere turistice ca parte 

integrantă a contractelor 

de servicii turistice ? 

Art. 10, 

10
1
,10

2
Legeanr. 

352/2006 

    6 

3.  Sunt prestate întotalitate 

serviciile prevăzute în 

contractul de servicii 

turistice ? 

Art. 14 alin.(1) 

lit.d) Legea nr. 

352/2006; 

Anexa HG 

nr.1470/2001; 

Cap.XIX secțiunea 

1 Legeanr. 

1107/2002 

    10 

4.  Sunt puse la dispoziția 

turiştilor informații 

exhaustive privind 

programul touristic 

propus, procedurile 

consulare, drepturile şi 

obligațiile turiștilor, 

condițiile de asigurare, 

modul de reparare a 

prejudiciilor şi condițiile 

de renunțare la servicii? 

Art. 14 alin.(1) 

lit.g) Legea nr. 

352/2006; 

Anexa HG 

nr.1470/2001; 

Cap.XIX secțiunea 

1 Legea nr. 

1107/2002 

    15 

5.  Sunt furnizate turiștilor 

informații corecte, 

complete şi clare privind 

țara de aflare temporară: 

actele normative ale 

acesteia, obiceiurile, 

valorile și tradițiile, 

precum și alte 

particularități locale? 

Art. 14 alin.(1) 

lit.h) Legeanr. 

352/2006; 

Anexa HG 

nr.1470/2001; 

Cap.XIX secțiunea 

1 Legea nr. 

1107/2002 

    15 

6.  Agentul economic repară 

prejudiciile cauzate 

turiștilor în cazurile de 

încălcare a clauzelor 

contractului de servicii 

turistice? 

Art. 14 alin.(1) 

lit.i) Legea nr.  

352/2006; 

Anexa HG 

nr.1470/2001; 

Cap.XIX secțiunea 

1 Legea  nr. 

1107/2002 

    20 

7.  Este întocmită o listă a 

serviciilor turistice 

prestate de agentul 

economic supus 

controlului şi este afișată 

Art. 14 alin.(1) 

lit.j) Legea nr. 

352/2006; 

Anexa HG    

nr.1470/2001 

    6 



la un locac cesibil? 

8.  Sunt încheiate contracte 

de colaborare cu 

structurile de primire 

turistică străine clasificate 

sau cu structurile de 

primire turistică din 

Republica Moldova 

clasificate? 

Art. 14 alin.(1) 

lit.c) Legea nr. 

352/2006; 

Anexa HG 

nr.1470/2001 

    6 

9.  În toate cazurile este 

perfectată asigurarea de 

călătorie a turiştilor fiin 

dobligatorie a fi efectuată 

de către agenții economici 

din industria turismului 

prin încheierea 

contractelor cu 

companiile de asigurare 

abilitate să efectueze acest 

gen de asigurare? 

Art. 21 Legea nr.  

352/2006 

    20 

10.  Personalul angajat 

corespunde cerințelor 

privind pregătirea şi 

perfecționarea 

profesională în domeniul 

turismului? 

Art. 38 Legea nr.  

352/2006 

    10 

 

V. Punctajulpentruevaluareariscului 

Înc

ălc

ări 

Număru

l de 

întrebăr

i 

conform 

clasifică

riiîncălc

ărilor 

(toateînt

rebările

aplicate) 

Numărul de 

încălcăriconst

atateîncadrul

controlului 

(toateîntrebări

leneconforme) 

Gra

dul 

de 

con

for

mar

e 

con

for

m 

nu

măr

ului 

de 

încă

lcăr

i % 

(1-

(col 

3/co

l 2) 

x10

0%) 

Pondereavalori

cătotală 

conform 

clasificăriiîncăl

cărilor 

(sumapunctajul

uituturorîntrebă

riloraplicate) 

Pondereavalorică a 

încălcărilorconstatateîncad

rulcontrolului(sumapunctaj

uluiîntrebărilorneconforme) 

Grad

ul de 

confo

rmare 

confo

rm 

numă

rului 

de 

încălc

ări % 

(1-

(col 

6/col 

5) 

x100

%) 

 

Mi

nor

e 

  

 

   

Gr       



ave 

Fo

art

e 

gra

ve 

  

 

   

To

tal 
  

 
   

 

VI. Ghidprivindsistemul de apreciereaîntrebărilor 

Clasificareaîncălcărilor Punctajul 

Minore 1 – 5 

Grave 6 – 10 

Foarte grave 11 - 20 

 

VII. Listaactelor normative relevante: 

Nr. 

d/o. 

Indicativul Titlul 

1. Leganr. 352-XVI din 24.11.2006  Cu privire la organizarea şi desfășurarea activității 

turistice în Republica Moldova 

2. HotărîreaGuvernuluinr. 1470 din 

27.12.2001 

Cu privire la introducerea contractului turistic, 

voucherului touristic şi a fișei de evident statistică a 

circulației turiştilor la frontiera Republicii Moldova 

3. Legeanr. 1107-XV din 

06.06.2002  

Codul civil al Republicii Moldova 

4. Legea nr.190 din 19.07.1994 Cu privire la petiționare 

 

Întocmită la data de _________________________________ 

 

Semnătura        inspectorilor         prezenți la realizarea            controlului: 

_______________________                   __________________                _____________________ 

      (Nume, prenume)                             (Semnătura)                             (Data aducerii la cunoștință) 

______________________                   __________________                ______________________ 

     (Nume, prenume)                               (Semnătura)                            (Data aducerii la cunoștință) 

 

 

 


