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Men ţ iuni: 

Pe parcursul zilei de 30 august 2012, la sediul Primariei Belene, regiunea Pleven, 
Bulgaria, reprezentan ţii echipei de implementare a proiectului ,, Elaborarea Studiului de 
Fezabilitate pentru modernizarea re ţelei de drumuri, ,,drum expres de leg ătură , 
limită  judeţ  Olt punctul de trecere a frontierei Turnu M ăgurele - Nicopole - Tronson 11 
Uda Clocociov-Saelele-Lunca, şi drumul PVN 1003- 111- 5202 Dekov-Belene- HTK-
Belene, municipalitatea ora şului Belene au efectuat al treilea atelier de lucru cu 
partenerul butgar - Municipa litatea Betene. 

Acţiunea reprezint ă  o etap ă  obligatorie în implementarea proiectului 
După  deschiderea atetierului de tucru de c ă tre reprezentan ţii municipatit ăţ ii Betene, 

domnut primar Petar Dulev, domnii viceprimari Momchit Spasov şi Milus Dutev şi de domnul 
Predescu Marin, managerul de proiect, reprezentând partenerut român, aten ţia experţilor 
cetor doi parteneri român ă  şi butgară  - a fost concentrat ă  pe dezbaterea urm ă toaretor 
teme: 

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

2. Pregătirea documentelor suport pentru controlul de prim nivel, pentru ambii 
parteneri, în vederea depunerii de c ătre liderul de proiect a ultimei cereri intermediare 
de rambursare; 
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3. Pregătlrea documentelor suport pentru controlul de prim nivel, pentru ambii 
parteneri, în vederea depunerii de c ătre liderul de proiect a cererii finale de 
rambursare; 

4. Pregătirea documentelor suport în vederea depunerii proiectului de Addendum 
nr. 3 

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

Prezentarea Powerpoint a situa ţiei existente a scos în eviden ţă  că  toate ac ţiunite 
cuprinse în cererea de finan ţare au fost îndeplinite în procent de peste 90%, atât de [iderul 
de proiect, Asocia ţia de Dezvo[tare lntercomunitar ă  ,,Uda Ctocociov-Saelele-Lunca, cât şi 
de parteneruL bulgar - MunicipaLitatea BeLene, rezuLtatele fiind materiaLizate prin 
contracteLe de servicii: de informare şi pubLicitate, traducere şi interpretare, transport, 
precum şi de contracte de furnizare echipamente şi bunuri. 

ln urma impLementă rii activităţi[or proiectului, indicatorii de realizare au fost 
îndeplini ţi în procent de peste 90 %, urmând ca pân ă  La finaLul proiectuLui, 15 septembrie 
2012, să  fie atin şi toţi indicatorii aproba ţi, iar contractu[ de servicii at partenerului Iider, 
pentru întocmirea studiiLor tehnice (studiu de fezabiLitate, studiu de trafic şi oportunitate, 
studiu geotehnic şi studiu topografic), s ă  fie finaLizat. 

2. Pregătirea documentelor suport pentru controlul de prim nivel, pentru ambii 
parteneri, în vederea depunerii de c ătre liderul de proiect a ultimei cereri intermediare 
de rambursare; 

La acest punct de pe ordinea de zi p ă rerea unanim ă  a experţi[or ce[or doi parteneri a 
fost c ă  toate documenteLe suport pentru controLuL de prim nive[ trebuie s ă  respecte, ca ş i 
La precedentele cereri, prevederiLe ManualuLui de lmpLementare a ProiectuLui (revizuit) din 
cadrul ProgramuLui de Cooperare TransfrontaLier ă  România - Bulgaria 2007 - 2011. 

De asemenea, aten ţia experţiLor români şi bulgari a fost concentrat ă  şi pe câteva 
aspecte teoretice privind controLut de prim niveL: 

- Rolut controluLui de prim nivet; 

- Etapele controluLui de prim niveL; 

DocumenteLe întocmite de fiecare partener aL proiectuLui; 

Vizita La fa ţa LocuLui; 

Granl ţ e comune. Solu ţ li comune. 

www.cbcromanisbu Igaria. eu 
lnvestim in viitorul tăul 

Programul de Cooperare Transfrontalier ă  România - Bulgarla 2007-2013 este coiinan ţat de liniunea European ă  prin Fondui European pentru Dezvoltare 
Reglonală  



UNIUNFA EUROPEANĂ  

- 

FONDUL EUROPEĂN PENTRU 
DEZVOLTARE REGIONALA 	 GUVERNUL ROMÂNIEI 	 C,UVERNLJL BULGARIEI 	

Asociaţia de Dezvoltare 

lntercomunitarâ ,,Uda 

Clocociov - Saelele - Lunca 

Eligibilitatea cheltuielilor. 

După  discutarea aspectelor teoretice privind controlul de prim nivel, exper ţii români 
au precizat faptul c ă , se va depune, în cursul Iunii septembrie, [a Secretanatul Tehnic 
Comun Că lă ra şi, solicitarea de efectuare a controlului de prim nivel pentru ultima cerere 
intermediară  de rambursare. 

3. Pregătirea documentelor suport pentru controlul de prim nivel, pentru ambii 
parteneri, în vederea depunerii de c ătre liderul de proiect a cererii finale de 
rambursare; 

Experţii echipei de implementare au subliniat faptul c ă , deşi documentele necesare 
pot fi depuse într-un interval de 5 Iuni de La terminarea perioadei de implementare, 
responsabilitatea întocmirii documentelor trebuie s ă  fie sporită , acestea f ăcând obiectul 
mai multor comisii de avizare. 

4. Pregătirea documentelor suport în vederea depunerii proiectului de Addendum 
nr. 3 

Toate economiile de Ia proiectele în curs de finalizare vor fi utilizate pentru finan ţarea 
proiectelor aprobate, aflate pe Iista de a şteptare. 

Având în vedere faptul c ă  activităţile prevăzute în cererea de finan ţare au fost duse Ia 
îndeplinire, în urma atribuirii a contractelor de servicii pentru întocmirea studiilor tehnice 
(studiu de fezabilitate, studiu de trafic şi oportunitate, studiu geotehnic şi studiu 
topografic), în conformitate cu prevederile O.U.G. 34/2006, privind atribuirea contractelor 
de achizi ţie publică , a contractelor de concesiune de Iucr ă ri publice şi a contractelor de 
concesiune servicii, cu complet ă rile şi modifică rile ulterioare, au rezultat economii 
substan ţiale, va fi propus un proiect de addendum pentru diminuarea valorii proiectului. 

Datorită  acestei ac ţiuni se vor finan ţa mai repede proiectele eligibile aflate pe Iista de 
aşteptare. 

Experţii echipei de implementare au analizat, au hot ă rât valoarea economiilor ce au 
fost făcute şi au căzut de acord ca pân ă  Ia data de 5 septembrie s ă  transmită  
Secretariatului Tehnic Comun proiectul de Addendum nr.3. 

În cadrul ac ţiunii, s-au respectat prevederile Manualului de ldentitate Vizual ă (edi ţia 
revizuită  iunie 2011), au fost postate bannerele aferente investi ţiei, au fost realizate 
fotografii, au fost distribuite materiale de promovare, de c ă tre partenerul Iider : mape 
de prezentare, pliante, postere. 
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În încheierea atelierutui de Iucru a fost reamintit ă  ideea că  implementarea proiectului 
Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea re ţelei de drumuri, ,,drum 
expres de legătură , limită  judeţ  Olt punctul de trecere a frontierei Turnu Măgurele - 
Nicopole — Tronson 11 Uda Clocociov-Saelele-Lunca, şi drumul PVN 1003- 111- 5202 
Dekov-Belene- HTK-Belene, municipalitatea oraşului Belene reprezintă  condi ţ ia 
necesară  şi obligatorie pentru realizarea urm ă toarelor obiective de investi ţii care vor 
asigura 

- accesul locuitorilor din zon ă  Ia comune(e de pe traseul drumului, precum ş i 
accesul la drumul judeţean şi na ţional; 
fluidizarea traficu[ui în zon ă ; 
conservarea bio-diversit ăţii; 
protec ţia ape(or de suprafa ţă  şi a apelor subterane, în scopu( de a evita orice 
efecte negative asupra mediului, s ă nă tăţii umane şi a bunuri[or; 
evitarea prejudicierii ireversibi[e a mediului; 
un sistem de drenaj al apelor pentru a proteja drumul şi terenul din apropiere 
în conformitate cu Iegisla ţia în vigoare; 

Persoana de contact: Predescu Marin, manager proiect, tel. 0247/311201/354,fax. 
0247/31 4787 
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