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„Înființare, reabilitare și dotare Centru Național de informare și 

Promovare Turistică în Stațiunea Turistică de Interes Național Pucioasa”
Cod SMIS 38738

Unitatea Administrativ Teritorială Oraș Pucioasa, în calitate de Beneficiar, anunță demararea 
Proiectului „Înființare, reabilitare și dotare Centru Național de Informare și Promovare Turistică în 
Stațiunea Turistică de Interes Național Pucioasa”, Cod SMIS 38738, finanțat prin Programul Operațional 
Regional 2007-2013, Axa Prioritară 5 - Dezvoltarea durabilă și promovarea turismului, Domeniul Major de 
Intervenție 5.3 - Promovarea potențialului turistic și crearea infrastructurii necesare în scopul creșterii 
atractivității României ca destinație turistică, Operațiunea Crearea Centrelor Naționale de Informare și 
Promovare Turistică (CNIPT) și dotarea acestora.

Perioada de implementare a proiectului este de 11 luni, respectiv 20.12.2014 - 19.11.2015.
Valoarea totală a proiectului este de 587.823,76 lei, din care finanțare nerambursabilă FEDR  este 

401.349,85 lei, finanțarea din bugetul național 33.886,24 lei, iar contribuția Beneficiarului este  
46.823,48 lei.

Obiectivul general al Proiectului constă în crearea unui Centru Naţional de Informare şi Promovare 
Turistică (CNIPT) în scopul creşterii numărului turiştilor în stațiunea de interes național Pucioasa, județul 
Dâmbovița. 

Obiectivele specifice ale proiectului vor contribui la valorificarea potenţialului turistic local prin 
promovarea identităţii culturale – componentă a mediului antropic, în scopul creşterii gradului de 
atractivitate ca destinaţie turistică şi influență pozitivă asupra activităţilor conexe/derivate din turism, 
în localitatea Pucioasa. 

Prin Proiect, Cinematograful „Dacia” din Pucioasa, în prezent nefuncțional, va fi valorificat prin 
transformarea în sediul unui Centru Naţional de Informare şi Promovare Turistică și dotarea 
corespunzătoare:

- Echiparea cu hardware: 36 buc.;
- Echiparea cu programe software: 2 buc.;
- Realizarea şi dezvoltarea unui portal web;
- Locuri special amenajate/echipamente speciale de acces pentru persoanele cu mobilitate redusă; grup 

sanitar special prevăzut pentru accesul persoanelor cu mobilitate redusă, există, de asemenea, o rampă 
de acces, iar tot mobilierul a fost astfel concept încât să fie cu ușurință utilizat;

- Locuri de muncă nou create, temporare, pe perioada execuției lucrărilor: 16;
- Locuri de muncă nou create în faza de operare: 3.

Date de contact: Primăria Orașului Pucioasa, str. Fântânelor nr. 7, jud. Dâmboviţa
Reprezentant legal al proiectului: Bădau Dănuț, tel.: 0245-232.277, fax: 0245-760.484, e-mail: primar@primpuc.ro.

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

Investim în viitorul tău! Proiect selectat în cadrul Programului Operaţional Regional şi co-finanţat de Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională.
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