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Tittut 	proiectutui: 	,,Elaborarea Studiului 	de 	Fezabilitate 	pentru 
Modernizarea re ţelei de drumuri, drum expres de Ieg ătură , Iimită  judeţ  Olt punct 
de trecere al frontirei Turnu M ăgurele - Nikopole — Tronson 111 Beciu - Plopii 
Slăviteşti - Slobozia Mândra şi drumul PVN 1005 - 111 5202 Belene - NPP Belene, 
municipalitatea ora şului Belene 
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5.Alte lnforma ţ ii: 

Men ţ iuni: 
Pe parcursut a dou ă  zile, respectiv 15 şi 16 septembne 2011, ta sediul 

Primariei Betene, regiunea P[even, Bu[garia, reprezentan ţii echipei de implementare a 
proiectutui ,,Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea re ţelei de 
drumuri, drum expres de leg ătură , limită  jude ţ  Olt, punct de trecere al frontierei 
Turnu Măgurele - Nikopole - Tronson 111 - Beciu - Plopii Sl ăviteşti - Slobozia Mândra ş i 
drumul PVN 1005 - 111 5202 Belene - NPP Belene, municipalitatea ora şului Belene au 
efectuat un atetier de tucru cu partenerut butgar - Municipatitatea Betene. 

Âctiunea reprezint ă  o etap ă  ob[igatone în imptementarea proiectutui 
După  deschiderea atetierului de lucru de c ă tre reprezentan ţii municipatităţii Belene, 

doamna Etena Marinova, director economic şi domnut Yu[iayan Gospodinov, expert fonduri 
europene, reprezentând partenerut bu[gar, şi de doamna Teodor Maria, managerut de 
proiect, reprezentând parteneru[ român, aten ţia expertitor cetor dou ă  echipe de 
imptementare român ă  şi butgară  - a fost concentrat ă  pe dezbaterea urm ă toaretor teme: 

1. Stadiul fizic şi financiar, descrierea activit ăţ ilor desfăşurate 

2. Pregătirea documentelor suport pentru controlul de prim nivel, precum şi a 
celorlalte documente justificative ata şate în ordinea liniilor/ subliniilor bugetare pentru 
ambii parteneri, în vederea depunerii de c ătre liderul de proiect a primei cereri de 
ram bu rsare; 

3. Lansarea procedurii de achizi ţ ie pentru elaborarea studiului de fezabilitate. 
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1. Stadiul fizic şi financiar, descrierea activit ăţilor desfăşurate 

Prezentarea Powerpoint a situa ţiei existente 	valoarea proiectutui, scoput 
proiectu[ui, finan ţarea proiectutui, stadiut actuat al tronsonului de drum pentru care se 
reatizeaz ă  studiul de fezabilitate - din cadrul acestui punct a fost urmat ă  de clarific ă ri şi 
discuţii privind contractete care au fost încheiate pân ă  în prezent în cadrul proiectului: 
contractut pentru servicii de transport, pentru servicii de traducere şi interpretare, pentru 
servicii de informare şi publicitate, precum şi contractut de furnizare mobi[ier birouri. 

Un alt aspect dezb ă tut 1a acest punct ît reprezint ă  situa ţia financiară , unde a fost 
prezentat ă  situa ţia plăţilor realizate, pân ă  în acest moment, în cadru( proiectutui. 

2. Pregătirea documentelor suport pentru controlul de prim nivel, precum şi a 
celorla(te documente justificative ata şate în ordinea liniilor/ subliniilor bugetare pentru 
ambii parteneri, în vederea depunerii de c ătre liderul de proiect a primei cereri de 
rambu rsare; 

La acest punct de pe ordinea de zi p ă rerea unanim ă  a expertitor ce[or doi parteneri a 
fost că  toate documentele suport pentru controlul de prim nivel trebuie s ă  respecte 
prevederile Manualului de lmplementare a Proiectului (revizuit) din cadrut Programului de 
Cooperare Transfrontalier ă  România - Butgaria 2007 - 2011. 

De asemenea, aten ţia experţilor români şi bulgari a fost concentrat ă  şi pe câteva 
aspecte teoretice privind controlul de prim nivet: 

,- RoIul contro[ului de prim nivel; 

- Etapele controlutui de prim nivet; 

- Documentele întocmite de partenerii români; 

- Vizita [a fa ţa locului; 

- Eligibi litatea cheltuieli lor. 

După  discutarea aspectelor teoretice privind controlul de prim nivel, exper ţii români 
au precizat faptul c ă , se va depune, pân ă  La sfâr şitul (unii septembrie, la Biroul Regional 
pentru Cooperare Transfrontalier ă  RO-BG, C ă tă ra şi, prima solicitare de efectuare a 
controlutui de prim nivet. 
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3. Lansarea procedurii de achiziţ ie pentru elaborarea studiului de fezabilitate. 

În cadrut discu ţiitor purtate la acest punct exper ţii români au subLiniat c ă  atribuirea 
contractului de servicii se va face în conformitate cu prevederite Ordonan ţei de Urgenţă  a 
Guvernului 34/2006, privind atribuirea contractetor de achizi ţie pub(ică , a contracteLor de 
concesiune de lucră ri publice şi a contractelor de concesiune servicii, precum şi, faptut că  
procedura de atribuire a contractului este licita ţia deschisă . 

De asemenea, experţii români au men ţionat că , a fost elaborat ă  documenta ţia de 
atribuire, şi că  anun ţuL de participare va fi transmis, spre publicare, c ă tre operatorul SEAP 
- Sistemut electronic de achizi ţii publice - , în cel mai scurt timp. 

În încheierea atetierului de Lucru a fost reiterat ă  ideea c ă  implementarea proiectului 
,,Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea re ţelei de drumuri, drum 
expres de legătură , limită  judeţ  OIt, punct de trecere al frontierei Turnu M ăgurele - 
Nikopole -Tronson 111 - Beciu - Plopii Sl ăvite şti - Slobozia Mândra ş i drumul PVN 1005 - 
111 5202 Belene - NPP Belene, municipalitatea ora şului Belene reprezint ă  condi ţ ia 
necesară  ş i obligatorie pentru realizarea urm ătoarelor obiective de investi ţii care vor 
asigura 

.- (egă tura între DE 70 şi punctul de trecere cu bacul Turnu M ăgurele, reducând 
traficut greu din interiorut Localit ăţ iLor; 

,- accesul locuitorilor din zon ă  la comunele de pe traseul drumului, precum ş i 
accesul 1a drumul jude ţean şi naţionaL; 
fluidizarea traficului în zon ă ; 
conservarea bio-diversit ăţii; 
protec ţia apetor de suprafa ţă , a apelor subterane şi a ecosistemetor acvatice, 
având ca obiectiv men ţinerea şi îmbună tăţirea caLităţ ii şi productivit ăţii 
naturale în scopul de a evita once efecte negative asupra mediului, s ă nă tăţii 
umane şi a bunurilor; 
evitarea prejudicierii ireversibile a mediutui; 

- un sistem de drenaj al apei pentru a proteja drumul şi terenul din apropiere în 
conformitate cu [egisla ţia în vigoare; 

Persoana de contact: Teodor Maria, Manager Proiect, teL. 0247/311201/335,fax. 
0247/3 1 4787 
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