






















a) director, gradul I, absolvent de studii superioare de turism şi /sau de SS şi de curs de specializare 
management în activităţi turistice, cu o vechime de minim 6 luni în domeniu, cu portofoliu ca 
ghid/agent turism, vechimea minimum 2 ani, cunoştinţe operare calculator şi  limba engleză. 
b). agent de turism (inspector de specialitate), absolvent Studii superioare de turism cu o vechime de 
minim 6 luni în domeniu, cu portofoliu ca ghid/agent turism, cunoştinţe operare calculator şi limba 
engleză. 
 
(5)Selectarea personalului 
Selectarea personalului se realizează prin concurs.Concursul cuprinde : selecţia dosarelor, lucrarea 
scrisă şi proba parctică IT,  interviul.  
 
Capitolul 3. Misiunea, obiectivele și atribuțiile CNIPT Breaza 
Art.10. (1) Misiunea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică în orașul Breaza este de 
a promova potențialul turistic al orașului Breaza, de a prezenta toate ofertele turistice locale și 
regionale în scopul creșterii numărului turiștilor în zonă. 
 (2) Obiectivele CNIPT Breaza sunt următoarele: 
a) promovarea susținută a dezvoltării turistice în scopul creșterii beneficiilor obținute de pe urma 
valorificării resurselor turistice pentru comunitatea locală; 
b) instituirea, prin existența CNIPT, a unui punct de interes și acțiune pentru dezvoltarea durabilăr a 
turismului în zonă; 
c) punerea în valoare a potențialului zonei și creșterea vizibilității pentru obiectivele deja cunoscute; 
d) crearea și punerea în valoare a unei oferte turistice autentice, originală, bazată pe specificul local 
(turism cultural, de recreere, terapeutic); 
e) promovarea imaginii reale a orașului Breaza atât pe plan național, cât și pe plan internațional; 
f) realizarea unor rețele parteneriale și lansarea de pachete turistice în parteneriat cu toți factorii 
relevanți; 
g) abordarea sistematică a pieței și infrastructurii existente, care să grupeze într-un cadru coerent, pe o 
bază locală și zonală, strategiile de dezvoltare ale tuturor actorilor publici și privați implicați în turism; 
h) identificarea resurselor turistice antropice și naturale al căror grad de exploatare este scăzut și 
înaintarea de propuneri în vederea introducerii cât mai rapide a acestora în circulația turistică; 
i) cooperarea cu instituțiile locale și regionale pe probleme de turism (autorități ale administrației 
publice locale, camere de comerț, ADR-uri, etc.); 
j) cooperarea cu autoritatea publică centrală pentru turism și furnizarea de date statistice referitoare la 
curculația turistică locală și regională, de date referitoare la evenimente cu rol în creșterea circulației 
turistice care se realizează pe plan local și regional, precum și furnizarea altor informații referitoare la 
activitățile turistice și oferta turistică pe plan local și regional; 
k) efectuarea de activități de cercetare de piață pe plan local și regional, de analiză, planificare, 
structurare și elaborare de propuneri de dezvoltare turistică locală și regională și marketing turistic, în 
colaborare cu autorități ale administrației publice locale și cu autoritatea publică centrală pentru 
turism; 
l) instituirea unui model adaptat tehnologiilor moderne în ceea ce privește promovarea în mediul 
online prin intermediul website-ului, a paginilor social media și aplicațiilor mobile. 
 3) Atribuțiile CNIPT Breaza sunt următoarele: 
a) implementarea Planului de marketing, anexă a Contractului de Finanțare nr.4274/13.11.2014, pe o 
perioadă de 5 ani după finalizarea proiectului; 
b) informarea generală asupra ofertei turistice și a atracțiilor turistice locale, regionale sau naționale, 
evenimente culturale și de afaceri; 
c) punerea la dispoziția turiștilor de materiale de promovare locale,  regionale sau naționale; 
d) informarea privind oferta locală de cazare, ca serviciu cu titlu gratuit – posibilități de petrecere a 
timpului liber sau orice alte facilități ce pot însoți o călătorie turistică sau/și de interes turistic sau, mai 
pe scurt, facilități de agrement; 
e) informare cu privire la posibilitățile de rezervare a biletelor de transport, precum și cu privire la 
ghizi turitici locali, naționali și specializați; 
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