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Giurgiu, decembrie, 2015 

 
Finalizarea proiectului “Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică – Giurgiu”,  

 
În data de 22 decembrie 2014, a avut loc semnarea Contractului de finanţare nerambursabilă nr. 4964 încheiat între Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administratiei Publice în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 
2007-2013, prin Autoritatea Naţională pentru Turism în calitate de Organism Intermediar pentru Turism şi Municipiul Giurgiu în 
calitate de beneficiar, pentru finanţarea prin Programul Operaţional Regional 2007-2013 a proiectului Centru Naţional de 
Informare şi Promovare Turistică – Giurgiu, COD SMIS 42373. Perioada de implementare a proiectului este de 12 luni ( de la 
23.12.2014 până la 22.12.2015 ).  
Valoarea totală finală a proiectului este de 583.648,53 lei, suportată astfel: 90,37% din Fondul European pentru Dezvoltare 
Regională, 7,63% contribuţie de la Bugetul de Stat şi 2% contribuţia de la Bugetul Local, la care se adaugă se adaugă cheltuieli 
neeligibile suportate, de asemenea, de la Bugetul Local.  
Obiectivul general al proiectului: 

 Promovarea potenţialului turistic şi crearea infrastructurii necesare în scopul creşterii atractivităţii României, Regiunii Sud 
Muntenia şi a municipiului Giurgiu ca destinaţie turistică;  

 Îmbunătăţirea calităţii infrastructurii turistice din Regiunea de Dezvoltare Sud – Muntenia în vederea dezvoltării economiei 
locale şi creării de noi locuri de muncă. 

  Obiective specifice: 
 Crearea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare turistică (CNIPT) la Giurgiu şi dotarea acestuia, în scopul creşterii 

numărului turiştilor; 
 Includerea CNIPT Giurgiu în reţeaua de centre de informare şi promovare turistică înfiinţată la nivel naţional în vederea 

facilitării schimbului de informaţii în sectorul turistic între instituţii şi centrele de informare din zonele turistice.  
Impact:  

 dezvoltarea economiei locale prin dezvoltarea turismului care va favoriza creşterea cererii de servicii şi bunuri în domeniul 
turistic (industria hotelieră, restaurante) şi în cele conexe (industria uşoară, industria artizanală, construcţii) şi, astfel, 
creşterea PIB-ului regional.   

 crearea a 11 locuri de muncă temporare, cu normă întreagă, pe durata de 6 luni pentru execuţia centrului si detaşarea a 2 
persoane de sex feminin din personalul existent care vor lucra efectiv in cadrul centrului      

Indicatorii de rezultat privind realizarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii sunt următorii:  
 1 clădire CNIPT executată conform documentaţiei tehnice,  inclusiv cu dotările aferente, semnalizată cu elemente de 

identitate vizuală ;  
 1 CNIPT racordat la utilităţile existente; 
 1 rampă de acces persoane cu dizabilităţi construită; 
 1 pagină Web realizată;  
 1 bază de date cu informaţii turistice creată şi interconectată la nivel naţional. 

 
 
Manager proiect: Grădinaru Afrodita, tel. 0246/213587, adresa e-mail: junejunne@yahoo.com 
Date contact Primăria Municipiului Giurgiu 
Adresa: B-dul Bucureşti, nr. 49-51,  
Telefon: 004.246.211.627, fax: 0040.246.215.405 
E-mail: primarie@primariagiurgiu.com 
 
 
 
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 
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