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Proiectul

Centru National de Informare ~i Promovare Turtstica - in implementare
demararea achizttitlor pub lice

prin

Unitatea admtnlstrattv-terttoriata
judetul Vatcea, prin Consiliul Judetean Valcea, In
calitate de Beneficiar, are In implementare proiectul "Centru National de Informare ~i
Promovare Turtstica in [udetul Va lcea " , finantat prin Programul Operational Regional
2007-2013, Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila ~i promovarea turismului, Domeniul
Major de lnterventie
5.3. - Promovarea potenttatului turistic ~i crearea infrastructurii
necesare, In scopul cresterii atractivttatf
Rornaniei ca destinatie turtstica, Operatiunea:
Crearea Centrelor Nationale de Informare ~i Promovare Turtstica ~i dotarea acestora.
Valoarea totala a proiectului:
1.213.241,95
lei, valoarea totala eligibila a
proiectului: 886.742,71 lei, valoarea eligibila nerambursabita din Fondul European pentru
Dezvoltare
Regionala: 753.731,30 lei, valoarea eligibila nerambursabila din
bugetul
national: 115.276,56 lei, cofinantarea eligibila a Beneficiarului: 17.734,85 lei.
Contractul de finantare a fost semnat pe data de 7 martie 2012, intre Ministerul
Dezvoltarf Regionale ~i Turismului, In calitate de Organism Intermediar pentru Turism, In
numele ~i pentru Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional 2007 2013 ~i Unitatea administrativ-terttortala
judetul Valcea, In calitate de Beneficiar.
Perioada de implementare a proiectului este de 14 de luni.
Astfel se va crea un Centru National de Informare ~i Promovare Turistica ~i se va
realiza dotarea cu mobilier specific, cu echipamente informatice (un server, monitoare,
imprimante,
un multifunctional
~i un televizor) precum ~i a unei aplicatf informatice
integrate pentru localizarea obiectivelor
de interes turistic, vizualizarea traseelor ~i
consultarea tnforrnatiilor de catre turistt.
Echipa de implementare a proiectului a pregatit documentele pentru demararea
procedurilor de achizttf publice prevazute In proiect, In conformitate
cu planificarea
extstenta In calendarul activitattlor:
• Achizitta de executie lucrart
• Achizitiile de servicii: publicitate '~i informare; audit; dirigentie de santier: aststenta
tehrnca din partea proiectantului; aplicatie inforrnattca integrata;
• Achizitiile de furnizare: mobilier; echipamente IT ~i software de sistem.
Pentru tnformatf
suplimentare
pot fi contactati
Carmen Alexandrescu,
Directorul executiv al Dtrectiet Programe ~i Relatii Externe (managerul general al
proiectului) ~i Adriana Petrescu, consilier In cadrul Directiei Programe ~i Relatit Externe
(responsabil promovare), la telefon 0250.732.901, fax 0250.739.772.
Continutul acestui material nu reprezinta In mod obligatoriu pozitia oficiala a Uniunii Europene
sau a Guvernului Rornaniei.
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