
                                                                     
     
 
                                 
 

              

 
 

Mai 2015 
 

CREAREA ȘI DOTAREA CENTRULUI NAȚIONAL  
DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ – VAȘCĂU 

 
 

Unitatea Administrativ – Teritorială Orașul Vașcău, în calitate de beneficiar a proiectului 
“Crearea și Dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică – Vașcău”, cod 
SMIS 44304, anunță deschiderea acestuia, în urma semnării contractului de finanţare nr. 5102, la 
data de 29 aprilie 2015 cu Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administrației Publice, în calitate de 
Autoritate de Management pentru Programul Operaţional Regional 2007-2013 și Autoritatea 
Națională pentru Turism, în calitate de Organism Intermediar. 
 
Proiectul este cofinanțat în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 - 
Dezvoltarea durabila și promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 - Promovarea 
potenţialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivităţii Romaniei ca 
destinaţie turistică,  Operaţiunea „Crearea Centrelor Naţionale de Informare și Promovare Turistică 
(CNIPT) și dotarea acestora”. 
 
Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea și dotarea unui Centru Național de 
Informare și Promovare Turistică în vederea dezvoltării turismului și creșterii numărului de turiști 
în orașul Vașcău și în zonele limitrofe.  
 
Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 
 
1. Construirea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică Vașcău care să pună la 

dispoziția vizitatorilor informații turistice actualizate, complete și corecte în scopul dezvoltării, 
valorificării turismului și creșterii numărului de turiști în orașul Vașcău și în zonelă limitrofe. 

2. Crearea unui web site și a unei baze de date cu informații turistice complete și actualizate în 
scopul creșterii utilizării internetului în serviciile de rezervare și promovare turistică. 

3.  Crearea și dotarea Centrului Național de Informare și Promovare Turistică cu echipamentele 
necesare pentru buna funcționare a activității acestuia, în scopul dezvoltării turismului în orașul 
Vașcău. 

4.  Amplasarea a trei firme luminoase, a unui logo România volumetric, un catarg și două borne 
semnalizatoare, în scopul creșterii vizibilității Centrului Național de Informare și Promovare 
Turistică creat. 

 
Activităţile principale ale proiectului sunt: 
 
1. Construcția centrului 
2. Crearea / dezvoltarea web site-ului   
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3. Crearea bazei de date cu informaţii turistice 
4. Dotarea Centrului de Informare și Promovare Turistică 
 
Perioada de implementare a proiectului este de 8 luni (30.04.2015- 29.12.2015). 
 
Valoarea totală a proiectului este de 627.929,49 lei, valoarea totală eligibilă a proiectului: 
618.629,49 lei, valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR: 559.055,47 lei, valoarea eligibilă 
nerambursabilă din bugetul naţional: 47.201,43 lei, co-finanţarea eligibilă a beneficiarului: 
12.372,59 lei, iar valoarea neeligibila inclusiv TVA aferenta co-finantarii eligibile a beneficiarului: 
9.300,00 lei. 
 
 
Pentru mai multe detalii vă rugăm să ne contactați: 
Persoană de contact: Stiole Dorin Vasile 
Tel: 0755/086520; Fax: 0259/336157 
E-mail:  primaria_vascau@yahoo.com 
UAT Orașul Vașcău - Str. Unirii, nr.75, județul Bihor 
 
 

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului 
României” 


