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Stimata doamna 
 
Ca urmare a solicitarii dumneavoastra, vă comunicăm următoarele : 
 
Proiectul Triunghiul rupestru din Subcarpaţii Meridionali, cod SMIS 28914,  depus de 
Asociația Împreună pentru Tine a obținut finanțare prin Programul Operațional 
Regional, Axa prioritara 5 - Dezvoltarea durabila si promovarea turismului, Domeniul 
de intervenție 5.3 - Promovarea potentialului turistic si crearea infrastructurii 
necesare in scopul cresterii atractivitatii Romaniei ca destinatie turistica, Operațiunea 
- Dezvoltarea si consolidarea turismului intern prin sprijinirea promovarii produselor 
specifice si a activitatilor de marketing specifice. 
Durata de implementare a proiectului a fost 10.04.2012 - 09.06.2014. 
Valoarea totală aprobată prin contractul de finanțare încheiat între Ministerul 
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice și beneficiar a fost de 991.942,97 lei, 
din care 651.347,26 valoare eligibila nerambursabila din FEDR, 99.617,82 lei valoare 
eligibila din bugetul national, 15.325,82 lei co-finantarea beneficiarului, 182.148,07 lei 
TVA aferenta cheltuielilor eligibile si 43.504 lei valoarea ne-eligibilila, inclusiv TVA 
aferentă.  
Scopul proiectului a fost de a promova locuri cu mare potențial turistic care sunt prea 
puțin cunoscute și promovate și anume trei așezăminte monastice, situate în 
Subcarpații Meridionali: Mănăstirea Corbii de Piatră, Mănăstirea Nămăiești, 
Mănăstirea Cetățuia Negru Vodă. Obiectivul principal al proiectului reprezentându-l 
dezvoltarea și consolidarea turismului intern prin crearea de materiale promotionale 
și a activităților de marketing specifice.  
Au fost realizate produse promoționale în vederea promovării circuitului turistic, 
pagina de web www.triunghiulrupestru.ro. dedicată proiectului, pagina facebook 
https://www.facebook.com/triunghiul.rupestru?fref=ts și un film de promovare. Filmul 
poate fi accesat pe youtube la linkul https://www.youtube.com/watch?v=Hfl-
ZlNaR4A.  
Pentru acest proiect Unitatea Gestionare Nereguli Fonduri Europene a transmis spre 
verificare o suspiciune de frauda către Direcția Constatare si Stabilire Nereguli din 
cadrul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice. 
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