
Proiect 

 

CONSILIUL RAIONAL UNGHENI 

 

 

DECIZIE 

 

 

nr.____________                                                                                              din________________2020 

 

 

  

Cu privire la instituirea Centrului de Informare Turistică 

 

    În baza art. 43, al.2 al Legii privind administraţia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 

    În baza Deciziei nr.4/4 din 20.06.2018 ”Cu privire la cofinanțarea proiectului ”Joint Cultural 

Heritage-Source for Development of Entrepreneurship in the Blak Sea Basin”(TREASURE) 

 

 

Consiliul Raional Ungheni 

 

DECIDE: 

 

 

1. Se instituie Centrul de Informare Turistică- instrument de promovare a valorilor culturale din 

raion  

2. Se aprobă Regulamentul Centrului de Informare Turistică- Anexa la decizie. 

3. Centrul de Informare Turistică va activa în incinta Consiliului Raional Ungheni,                     

str. Națională 9, parter 

4. Controlul asupra prezentei dispoziții mi-l asum. 

 

 

 

 

Președintele ședinței                ______________________ 

 

 

Contrasemnează: 

 

Secretarul Consiliului Raional                                                                       Rodica Lițcan 

 

Șef Serviciul juridic şi resurse umane                                                             Irina Toader 

 

 

Șef Centru de Resurse și Atragere a Investițiilor                                          Violeta Petre 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Notă informativă 

 

Centrul de informare turistică al raionului Ungheni este un instrument de promovare a valorilor 

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

Regulamentul Centrului de Informare Turistică a fost elaborat în parteneriat cu Biroul Național de 

Informare Turistică. 

Pentru asigurarea bunei activități a fost semnat contract de colaborare cu Universitatea de Stat din 

Moldova, facultățile de economie și istorie. 

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. 

Perioada de implementare a proiectului este 2018 -2020. Partenerii proiectului sunt: 

 Consiliul Județean Constanța, România- partener-lider 

Asociația de Inovații și Transfer Varna, Bulgaria 

Regiunea Enez, Turcia. 

Bugetul general al proiectului este de 939 544 lei 

Bugetul raionului Ungheni- 85120 euro 

Bugetul prevăzut pentru dotarea și mobilarea Centrului de Informare Turistică și a instalării LED-

ului este de 25800 euro 

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. 

Pentru asigurarea unei rețele turistice raionale, în perioada următoare va fi organizat un seminar 

de instruire pentru pregătirea ghizilor turistici locali.  

Centrul de Informare Turistică va activa în incinta Consiliului raional , str. Națională-9, parter.  De 

asemenea, în echipamentul Centrului de Informare Turistică face parte și LED-ul informativ, care are 

drept scop informarea publicului larg despre activitățile cultural- turistice din raion și promovarea  

activităților și valorilor culturale locale. 

Cheltuielile de întreținere vor fi suportate din bugetul raional, activitatea de promovare turistică va fi 

asigurată de angajații din cadrul sectiei cultură și turism. 

 

 

Șef Centru de Resurse și Atragere a Investițiilor                                                  Violeta Petre 


