
                  

Comunicat de lansare a proiectului de finantare 
INCINTĂ ŞI ÎMPREJMUIRE, REALIZARE LUM
ARHITECTURAL ŞI AMBIENTAL, SISTEMATIZARE VERTICALĂ A TERENULUI, REAMENAJARE INCINTĂ ŞI REABILITARE 
POARTĂ DE ACCES SECUNDAR LA ANSAMBLUL BISERICII SF
Comuna RIBITA, in Parteneriat cu Parohia Ortodoxa Romana Ribita,
nerambursabila, finantat prin Regio – Programul Opera
dezvoltării locale prin conservarea, protejarea 
culturale/1/Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea 
identității culturale.  

Obiectivele proiectului: 
Obiectivul principal este dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică în comuna Ribita în scopul valorificării 
atracţiilor existente.Acest fapt va contribui la creşterea economică a microregiunii.
Obiective specifice 
-Modernizarea unei clădiri existente şi dota
turistică ceea ce contribie semnificativ la promovarea comunei precum şi la asigurarea informaţiilor necesare pentru turiştii
din comună. 
-Construirea şi amplasarea de panouri turistice de informare,direcţionare ce semnalizează punctele de atracţii turistice 
-Realizare unor materiale promoţionale despre evenimente tradiţionale şi folclorice 
-Editarea unor hărţi turistice pentru comuna Ribiţa
 
Valoarea totala a proiectului este de   14.568.

Data de incepere a proiectului este 28.05.2019
 
Date de contact: 
 - Manager proiect, Viorica MURESAN, numar 
- Reprezentant primaria  RIBITA , Diana Ioana BUFTEA OPREAN, numar telefon: 073 098 630, e
primariaribita@yahoo.com 

 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinan

www.inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția

                              

 
COMUNICAT DE PRESA 

LANSARE PROIECT 

DATA:  

a proiectului de finantare “CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE BISERICĂ, AMENAJARE 
LUMȂNĂRAR ÎN EXTERIORUL BISERICII, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE, ILUMINAT 

ARHITECTURAL ŞI AMBIENTAL, SISTEMATIZARE VERTICALĂ A TERENULUI, REAMENAJARE INCINTĂ ŞI REABILITARE 
POARTĂ DE ACCES SECUNDAR LA ANSAMBLUL BISERICII SFȂNTUL NICOLAE”,  Cod SMIS 123974 

in Parteneriat cu Parohia Ortodoxa Romana Ribita, anunta lansarea proiectului de finantare 
Programul Operațional Regional 2014-2020 - Apel : POR/364/5/1/Impulsionarea 

protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a identității 
culturale/1/Impulsionarea dezvoltării locale prin conservarea, protejarea și valorificarea patrimoniului cultural și a 

este dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică în comuna Ribita în scopul valorificării 
atracţiilor existente.Acest fapt va contribui la creşterea economică a microregiunii. 

Modernizarea unei clădiri existente şi dotarea acesteia astfel încât să corespundă unui centru local modern,de informare 
turistică ceea ce contribie semnificativ la promovarea comunei precum şi la asigurarea informaţiilor necesare pentru turiştii

ristice de informare,direcţionare ce semnalizează punctele de atracţii turistice 
Realizare unor materiale promoţionale despre evenimente tradiţionale şi folclorice  
Editarea unor hărţi turistice pentru comuna Ribiţa 

14.568.971,40 lei,  din care valoarea nerambursabila este de 

28.05.2019 iar data de finalizare este 31.05.2021. 

numar telefon: 0722 664 197, e-mail: office@fbconsulting.ro
RIBITA , Diana Ioana BUFTEA OPREAN, numar telefon: 073 098 630, e

PRIMARIA RIBIŢA 
u! Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Opera

Regional 2014-2020. 
 

www.inforegio.ro           facebook.com/inforegio.ro 

ținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

 

DATA:  SEPTEMBRIE 2019 

CONSOLIDARE, RESTAURARE, CONSERVARE BISERICĂ, AMENAJARE 
ȂNĂRAR ÎN EXTERIORUL BISERICII, ÎNLOCUIRE ÎNVELITOARE, ILUMINAT 

ARHITECTURAL ŞI AMBIENTAL, SISTEMATIZARE VERTICALĂ A TERENULUI, REAMENAJARE INCINTĂ ŞI REABILITARE 

anunta lansarea proiectului de finantare 
Apel : POR/364/5/1/Impulsionarea 

și valorificarea patrimoniului cultural și a 

este dezvoltarea sistemelor de informare şi promovare turistică în comuna Ribita în scopul valorificării 

rea acesteia astfel încât să corespundă unui centru local modern,de informare 
turistică ceea ce contribie semnificativ la promovarea comunei precum şi la asigurarea informaţiilor necesare pentru turiştii 

ristice de informare,direcţionare ce semnalizează punctele de atracţii turistice  

care valoarea nerambursabila este de  13.919.729,19 lei. 

office@fbconsulting.ro 
RIBITA , Diana Ioana BUFTEA OPREAN, numar telefon: 073 098 630, e-mail: 

Regionala prin Programul Operaţional 

 

oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României. 


