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FONDUL EUROPEAN
PENTRU DEZVOLTARE REGIONALÃ

In urma procesului de investitie si modernizare finantat prin PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013

axa prioritara 5 "Dezvoltarea durabila si promovarea turismului", domeniul de interventie 5.2 "Crearea, dezvoltarea,
modernizarea infrastructurii de turism pentru valorificarea resurselor naturale si cresterea calitatii serviciilor
turistice", Hotelul Central Plaza si-a propus sa atinga urmatorii indicatori:
¢

20 spatii de cazare nou create;

¢

4 spatii de cazare existente clasificate de la 3 stele la 4 stele;

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

¢

130 spatii de cazare existente modernizate;

20 de spatii de cazare nou create clasificate la 4 stele;
1 hol Receptie refunctionalizat;
1 salon Mic dejun extins;
5 servicii nou create;

1 fatada integral refacuta;

Refacerea lucrarilor de instalatii în spatiile existente realizate;

10 locuri special amenajate pentru persoane cu mobilitate redusa;
Achizitionarea de mobilier si dotari specifice.

In plus fata de lucrarile de modernizare am fost orientati catre o dezvoltare a activitatii de turism in judetul Neamt.
Aceasta dezvoltare ar fi posibila prin:
¢

Numarul de turisti crescut cu cca. 17%;

¢

Numarul de locuri la mese (Salon Avangarde) crescut cu 33%, de la 150 la 200;

¢

¢

¢

Numarul de camere crescut cu 15%, de la 134 la 154 camere;
Durata sejurului crescuta cu 31%;

Cresterea gradului de ocupare cu 35%.

Proiect: ROCOM - ROLUL HOTELULUI CENTRAL PLAZA - CONCEPT INOVATIV ÎN
INFRASTRUCTURII DE TURISM A JUDETULUI NEAMT

MODERNIZAREA

Beneficiar: S.C. Ro Com Central S.A.
Valoarea totala a proiectului:

Perioada de implementare: August 2009 - Iunie 2013

Organism Intermediar: Agentia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Est

Autoritate de Management: Ministerul Dezvoltarii Regionale Si Administratiei Publice
“Continutul acestui material nu reprezintã în mod obligatoriu pozitia oficialã a Uniunii Europene sau a Guvernului României“.

Pentru informatii detaliate despre celelalte programe cofinantate de Uniunea Europeanã, vã invitãm sã vizitati
www.fonduri-ue.ro”

