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Uniunea Europeană finanţează promovarea potențialului turistic din 
staţiunea balneară Băile Govora, județul Vâlcea  

 
 

În luna martie 2011 Consiliul Local al Oraşului Băile Govora a depus spre finanţare proiectul 
„Dezvoltarea și consolidarea turismului din Orașul Băile Govora prin promovarea potențialului turistic 
local”- Cod SMIS 26209 în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 5 Dezvoltarea 
durabilă  şi promovarea turismului, Domeniul major de intervenţie 5.3 „Promovarea potențialului 
turistic și crearea infrastructurii necesare, în scopul creșterii atractivității României ca destinație 
turistică”, Operațiunea ”Dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovării 
produselor specifice și activităților de marketing specifice”. 

Valoarea totală a proiectului este 620.644 lei, din care 427.380 lei valoarea totală asistență 
financiară nerambursabilă de la Uniunea Europeană prin Fondul European pentru Dezvoltare Regională, 
64.528 lei asistență financiară nerambursabilă din bugetul național, 10.892 lei contribuţia Oraşului Băile 
Govora şi 117.348 lei TVA. 

Contractul de finanţare a fost semnat în data de 24 martie 2011, durata de implementare a 
proiectului fiind de 24 de luni.  
 Proiectul își propune ca obiectiv general îmbunătăţirea vizibilităţii staţiunii Băile Govora ca 
destinaţie de succes pentru practicarea turismului (balnear, cultural, monahal, de agrement, de aventură, de 
afaceri, etc.), turismul local reprezentând factorul principal care stimulează dezvoltarea economică a 
oraşului Băile Govora, judeţului Vâlcea şi a Regiunii Sud-Vest Oltenia, într-o manieră în care bogăţiile sale 
naturale, culturale şi de patrimoniu să fie în egală măsură apreciate în prezent şi păstrate pentru generaţiile 
viitoare, prin respectarea principiilor dezvoltării durabile şi protecţiei mediului. 
 Promovarea staţiunii, cu materiale tipărite, filme de prezentare sau pe Internet, ca destinaţie de 
succes în turism va duce la o creştere economică la nivelul localităţii, prin înfiinţarea de noi firme locale şi 
dezvoltarea celor existente, răspunzând astfel obiectivului strategic al Programului Operaţional Regional 
care constă în sprijinirea unei dezvoltări economice, sociale, echilibrate teritorial şi durabile a Regiunilor 
României, corespunzător nevoilor lor şi resurselor specifice, prin concentrarea asupra polilor urbani de 
creştere, prin îmbunătăţirea condiţiilor infrastructurale şi ale mediului de afaceri pentru a face din regiunile 
României, în special cele rămase în urmă, locuri mai atractive pentru a locui, a le vizita, a investi şi a munci. 
Cu această ocazie, domnul Mihai Mateescu, Primarul Oraşului Băile Govora a declarat că „promovarea 
potențialului turistic al stațiunii va face ca Băile Govora să devină destinaţie tradiţională de turism 
alături de alte staţiuni renumite din țară și din Europa, în condiţiile în care pe piaţa europeană există o 
tendinţă spre trecerea de la pachete turistice standard la vacanţe personalizate. Prin realizarea 
obiectivului general şi obiectivelor specifice propuse, staţiunea Băile Govora urmăreşte să se 
încadreze în această evoluţie, promovând mai multe tipuri de turism, de la cel cultural la cel de 
aventură„. 

Pentru informaţii suplimentare poate fi contactat  domnul Mihai Mateescu, primarul Oraşului Băile 
Govora – manager de proiect - la telefon/fax 0250 770 800, mobil 0728 28 63 28 sau domnul Mihai Mecu, 
asistent coordonator al proiectului, la telefon 0250.770.460, int. 15, mobil 0728 28 63 27. 

 

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


