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Anexa  la Decizia Consiliului raional  nr. ______ din_____________________ 

 

 

Regulamentul de funcționare a Centrului de Informare Turistică 

 

1. Noțiuni generale 

Centrul de Informare Turistică al raionului Ungheni este un instrument de promovare a valorilor 

culturale din raion, cât și de informare și atragere a turiștilor locali și străini. 

Centrul de Informare Turistică este creat în cadrul Proiectului ”Patrimoniul cultural comun- sursă de 

dezvoltare a spiritului antreprenorial în Bazinul Mării Negre”, finanțat de către Uniunea Europeană prin 

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020. 

Scopul centrului este contribuția la dezvoltarea sectorului turistic antreprenorial, elaborarea unor politici 

și programe de promovare a producătorilor autohtoni, a locurilor și atracțiilor turistice, etc. 

Funcționarea Centrului de Informare Turistică a raionului Ungheni este adaptată  în temeiul Legii nr.352 

-XVI din 24 noiembrie 2006 cu privire la organizarea şi desfăşurarea activităţii turistice în Republica 

Moldova 

 

Centrul de Informare Turistică este gestionat de către Secția cultură a raionului Ungheni în conformitate 

cu programul de activitate ce cuprinde activitățile culturale și de promovare.  

Cheltuielile de întreține a spațiului și de curățenie vor fi suportate de către Consiliul raional Ungheni. 

 

Centrul de Informare Turistica  

- Informeaza gratuit turistii in legatura cu: 

• obiectivele turistice, a posibilitatilor de petrecere a timpului liber, excursiile ce pot fi 

realizate în si din zona  

• unitati de cazare, restaurante 

• tematica, adresele, programul de vizitare al muzeelor, caselor memoriale  

• evenimentele culturale care se petrec in oras  

• manastirile si bisericile din Ungheni, precum si programul sarbatorilor religioase  

• targurile si expozitiile care au loc la Ungheni, program si participanti  

• locuri de plimbare si recreere  

Informarea turistilor se realizeaza atat la sediul Centrului de Informare Turistica, cat si prin rețelele 

de socializare 

- Realizeaza campanii promotionale, conferinte de presa ocazionate de lansarea noilor produse 

turistice 

- Actualizeaza in permanenta informatiile 

- Colaboreaza cu agentii de turism pentru realizarea unor materiale promotionale si cu caracter 

informativ. 

- Coordonează si/sau realizeaza materiale promotionale 

- Organizează târguri si expozitii cu profil turistic in tara si in strainatate 

- Coordoneaza reteaua de ghizi voluntari 

- Initiaza proiecte de colaborare internationala in domeniul turismului. 

 

2. Funcţiile de bază  
Funcţiile de bază sînt: 

promovarea raionului Ungheni ca destinaţie turistică pe plan extern; 

dezvoltarea turismului intern şi receptor prin promovarea produsului turistic naţional şi a 

agenţilor economici din industria turismului;  

informarea cu privire la serviciile turistice prestate pe teritoriul raionului Ungheni; 

promovarea domeniului turismului prin elaborarea şi distribuirea materialelor promoţionale; 

elaborarea şi implementarea mecanismelor de promovare a potenţialului turistic  prin 

intermediul tehnologiilor informaţionale; 

formarea de parteneriate locale, naționale și internaționale pentru elaborarea şi implementarea 

proiectelor de importanţă locală, naţională şi internaţională în domeniu; 

identificarea şi valorificarea oportunităţilor de atragere a investiţiilor în domeniu; 
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organizarea evenimentelor turistice (conferinţe, seminare, expoziţii, tururi informaţionale, tîrguri 

de turism, etc.); 

 

3. Centrul de informare turistică are următoarele atribuţii: 

organizează şi desfăşoară activitatea de promovare a imaginii Republicii Moldova ca ţară ce prezintă 

interes atît pentru turismul intern, cît şi pentru cel internaţional; 

elaborează şi comercializează materiale promoționale;  

elaborează şi realizează programe de informare şi educare a populaţiei; 

elaborează şi implementează proiecte şi programe în domeniul turismului; 

acordă asistenţă la elaborarea şi implementarea proiectelor în domeniul turismului; 

analizează și acordă consultanță la elaborarea propunerilor de politici în dezvoltarea turismului; 

informează asupra atracţiilor turistice locale, regionale, naţionale;  

informează privind ofertele locale de servicii turistice (ghid, cazare, transport, etc.);  

acordă consiliere cu privire la alegerea diverselor produse turistice locale și regionale; 

cooperează cu autoritatea publică centrală pentru turism şi furnizează, la cererea acesteia, informații 

referitoare la circulaţia turistică, la activităţile turistice şi oferta turistică pe plan local şi regional; 

cooperează cu agenții economici, cu instituţiile locale, regionale și centrale în scopul dezvoltării 

marketingului turistic;  

organizează şi participă la evenimente cu caracter turistic atît în ţară cît şi peste hotare (expoziţii, tîrguri, 

festivaluri) 

organizează seminare, conferinţe schimb de experienţă în domeniu; 

participă la dezvoltarea sistemului de pregătire şi perfecţionare a cadrelor în domeniul turismului;  

participă la inventarierea resurselor turistice. 

 

Produsele şi serviciile prestate de către Instituţie pot fi oferite cu titlu gratuit în cadrul unor acţiuni de 

promovare turistică organizate de către instituţiile statului. 

 

4. Dotarea cu mobilier și echipament, cât și cheltuielile de întreținere sunt suportate de către 

Consiliul raional Ungheni. Activitatea este coordonată de către secția cultură prin specialiștii vizați. 
 

 

 

 


