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“CREARE CENTRU NAȚIONAL DE INFORMARE ȘI PROMOVARE TURISTICĂ, ORAȘ
ODOBEȘTI, JUDEȚUL VRANCEA”
Unitatea Administrativ-Teritorială Oraș Odobești, cu sediul în Str. Libertăţii nr. 113,
județul Vrancea, anunță semnarea în data de 23.12.2014 a contractului de finanțare în vederea
accesării de fonduri nerambursabile prin Programul Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritara
5 “Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului”, Domeniul major de intervenție 5.3 ”Promovarea
potenţialului turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivităţii României
ca destinaţie turistică” Operaţiunea – Crearea Centrelor Naţionale de Informare și Promovare
Turistică (CNIPT) și dotarea acestora.
Proiectul intitulat “Creare Centru Național de Informare și Promovare Turistică, oraș
Odobești, județ Vrancea” va fi implementat în perioada 24 decembrie 2014 – 23 august 2015, cu o
valoare totală a proiectului de 564.521,10 lei, din care finanțare nerambursabilă în valoare de
549.864,57 lei, acordată din Fondul European de Dezvoltare Regională și bugetul național.
Programul Operaţional Regional este implementat de către Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administraţiei Publice, în calitate de Autoritate de Management, iar Organismul
Intermediar pentru Turism este reprezentat de Autoritatea Naţională pentru Turism, prin
Direcţia Gestionare Fonduri Comunitare pentru Turism”.
Obiectivul general al prezentului proiect constă în crearea și dotarea unui Centru Naţional
de Informare Turistică în orașul Odobești, judeţul Vrancea care să faciliteze accesarea informaţiilor
privind date de interes general referitoare la România în vederea valorificării potenţialului turistic
local pe piaţa turistică naţională și internaţională.
Obiective specifice al proiectului sunt :
- Creșterea gradului de informare în rândul turiștilor;
- Promovarea potenţialului turistic din localitatea Odobești, judeţul Vrancea;
- Creșterea calitativă, la standard europene, a ansamblului condiţiilor de practicare a turismului, cu
impact direct asupra creșterii cererii de turism în România;
- Valorificarea atracţiilor turistice din zonă în vederea creșterii economice, prin favorizarea apariţiei
și dezvoltării operatorilor economici locali, transformând astfel areale cu competitivitate
economică scăzută în zone atractive pentru investitori;
- Crearea unei reţele informatice prin transmiterea informaţiilor cu privire la potenţialul turistic din
zonă, între centrul de informare și toţi operatorii din zonă.
Detalii suplimentare se pot obține la sediul Unităţii Administrativ Teritoriale a Orașului Odobești cu
sediul în Str. Libertăţii nr.113, Jud. Vrancea, persoana contact – Miron Gianina Larisa, Asistent
coordonator de proiect, Tel : 0237/675.224.
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României.
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