
                                           

COMUNICAT DE PRESĂ

Data: 10.09.2019

Anunț de începere proiect

”DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ȘI DE AGREMENT

ÎN STAȚIUNEA BAIA DE FIER, JUDEȚUL GORJ”

Comuna  Baia  de  Fier,  în  calitate  de  beneficiar  al  contractului  de  finanțare  nr.  4228/06.06.2019,
anunță începerea implementării proiectului ” DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE ȘI DE AGREMENT
ÎN  STAȚIUNEA  BAIA  DE  FIER,  JUDEȚUL  GORJ”,  cod  SMIS  123138,  finanțat  prin  Programul  Operațional
Regional  2014-2020,  Axa  prioritară  7  -  S Diversificarea  economiilor  locale  prin  dezvoltarea  durabilă  a
turismului, Prioritatea de investiții  7.1 - Sprijinirea unei creșteri favorabile ocupării  forței de muncă, prin
dezvoltarea potențialului endogen ca parte a unei strategii teritoriale pentru anumite zone, care să includă
reconversia regiunilor industriale aflate în declin, precum și sporirea accesibilității și dezvoltarea resurselor
naturale și culturale specifice (Investiții în infrastructura de turism).   

Obiectivul general al proiectului este cresterea atractivitații statiunii turistice si prelungirea duratei
medii a sejurului prin DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TURISTICE SI DE AGREMENT IN STATIUNEA BAIA DE
FIER.  Obiectivele specifice ale proiectului sunt: 1. Modernizarea infrastructurii turistice a statiunii Baia de
Fier prin realizarea unei piste de cicloturism cu grade de dificultate diferite de parcurs; 2. Dezvoltarea unui
parc dendrologic in zona adiacenta iesirii  din Pestera Muierilor si  amenajari  in zonele adiacente iesirii  si
intrarii  in  Pestera  Muierilor,  destinate  relaxarii,  agrementului,  miscarii  fizice,  evenimentelor
culturale/sociale, promenadei, mestesugurilor, produselor traditionale, etc.; 3. Cresterea numarului mediu
de salariati in Comuna Baia de Fier - statiune turistica cu minim 15% dupa implementarea proiectului; 4.
Cresterea nr. de turisti cu 22% în urmatorii 5 ani.

Impactul investiției la nivelul localității va fi materializat în creșterea dezvoltării socio-economice a
comunei Baia de Fier prin diversificarea economiei locale.

Valoarea totală a proiectului este de 22.558.332,27 lei, din care finanțarea nerambursabilă este de
21.908.111,18 lei, iar cuantumul contribuției proprii  este de 650.221,09 lei. Perioada de implementare a
proiectului este de 58 de luni, respectiv 01/10/2017 – 31/07/2022.

Persoana de contact
Dumitru Turbăceanu – Primar
Tel. / fax: 0253.461.202    
E-mail: baiadefierprimaria@yahoo.com              
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