Consiliul JudeŃean Teleorman implementeaza proiectul „Elaborarea
planului cadastral pentru drumurile judeŃene din judeŃul Teleorman
şi Strategie comună de dezvoltare a infrastructurii în judeŃul
Teleorman şi oraşul Belene”. Proiectul a fost depus în cadrul
Programului de Cooperare Transfrontalieră Romania – Bulgaria 20072013, program finantat prin Fondul European de Dezvoltare Regională
şi co-finanŃat de România şi Bulgaria prin contribuŃii de la bugetul de
stat şi de la beneficiarii proiectului.
Proiectul se va derula in parteneriat cu Municipalitatea din Belene
din Bulgaria.
Proiectul doreşte să diminueze disparităŃile de dezvoltare din cadrul
zonei de frontiera şi completează priorităŃile de dezvoltare de la nivel
naŃional din cele două Ńări. Dezvoltarea echilibratã se va baza pe
investiŃiile publice în infrastructura localã, pe politici de stimulare a
afacerilor şi pe sprijinul dezvoltãrii resurselor umane. Proiectul va
aduce o contribuŃie importantã la atingerea de cãtre România şi
Bulgaria a obiectivelor strategice stabilite de noua politicã de coeziune
a UE, cum ar fi accelerarea convergenŃei Statelor Membre şi a
regiunilor mai puŃin dezvoltate prin îmbunãtãŃirea condiŃiilor pentru
dezvoltare şi ocupare a forŃei de muncă prin intermediul cooperãrii
transfrontaliere.
Scopul proiectului este realizarea masuratorilor topografice
la
drumurile judetene din judetul Teleorman, in vederea realizarii
cadastrului general, ca sistem unitar şi obligatoriu de evidenŃă tehnică,
economică şi juridică a tuturor drumurilor de pe întreg teritoriul
judetului Teleorman, si
în subsidiar va include poziŃia, forma,
mărimea, proprietatea şi valoarea fiecărui drum si sa transfere acest
document ca schimb de buna practica partenerilor bulgari.
Deasemenea acest studiu cadastral va constitui un document de schimb
de buna practica cu partenerii bulgari prin participarea la realizarea
acestui studiu si prin implementarea in comun a proiectului. Se vor
organiza intalniri pentru identificarea nevoilor de dezvoltare comuna
ale celor doi parteneri implicati in proiect si se va realiza o strategie
de dezvoltare comuna pentru zonele de interes romana- bulgara.
Valoare totală a proiectului este de

1.405.025,00 euro, din care:

-ContribuŃie comunitară la finanŃarea acordată: 1.186.684,12 euro
-ContribuŃie publică naŃională la finanŃarea acordată: 13 % - 182.653,25
euro
-Contributie locala la finantarea acordata 2,54% - 35.687,63 euro

PROIECT „REABILITARE SPITAL JUDETEAN DE URGENTA ALEXANDRIA, JUDETUL
TELEORMAN”
Consiliul JudeŃean Teleorman, în calitate de beneficiar, a semnat în data de 17
august 2010, Contractul de finanŃare pentru proiectul ,, Reabilitare Spital JudeŃean de
UrgenŃă Alexandria, judeŃul Teleorman”. Proiectul se derulează prin Programul
OperaŃional Regional 2007- 2013, Axa 3 ,,ÎmbunătăŃirea infrastructurii de sănătate“,
Domeniul major de intervenŃie: 3.1 – „Reabilitarea şi modernizarea infrastructurii
serviciilor de sănătate”.
Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătăŃirea calităŃii infrastructurii
serviciilor de asistenŃă medicală şi repartizarea teritorial - regională echilibrată a acestora
pe teritoriul Ńării, pentru asigurarea unui acces egal al cetăŃenilor la serviciile de sănătate.
Obiectivul specific: reabilitarea infrastructurii Spitalului JudeŃean de UrgenŃă
Alexandria (corpurile A şi B) şi dotarea cu echipamente medicale şi nemedicale.
Ce se va realiza prin proiect:
 IntervenŃii arhitectura
 IntervenŃii la instalaŃiile electrice
 IntervenŃii la instalaŃiile sanitare
 Interventii la instalaŃia de gaz medical
 IntervenŃii la instalaŃia de climatizare
 Dotarea cu aparatură modernă medicală şi nemedicală
Principalele rezultate ale proiectului vor fi :
• Asigurarea unui nivel ridicat de umanizare şi confort pentru toate categoriile de
persoane care interacŃionează cu spitalul: pacienŃi internaŃi, personal medical, asistenŃi şi
vizitatori externi.
• ObŃinerea unei cât mai bune funcŃionări a structurii spitaliceşti
Prin implementarea acestui proiect, Consiliul JudeŃean Teleorman va contribui la
îmbunătăŃirea şi ridicarea calităŃii serviciilor medicale la standarde europene, cu efecte
pozitive directe asupra gradului de sănătate şi al participării populaŃiei la piaŃa muncii,
realizându-se astfel obiectivul general al proiectului şi al programului de finanŃare.
Beneficiarii acestui proiect sunt cetăŃenii judetului Teleorman, personalul medical şi
nemedical angajat şi persoanele aflate în tranzit prin judeŃ.
Bugetul total al proiectului are o valoare totală de 83.496.061,52 lei, din care
57.737.872,09 lei fonduri FEDR nerambursabile.
Durata de derulare a contractului este de 28 de luni.
Consiliul JudeŃean Teleorman în calitate de beneficiar are responsabilităŃi pentru
implementarea acestui proiect.
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STRATEGIA DE DEZVOLTARE DURABILĂ A JUDEłULUI
TELEORMAN 2008-2013
În data de 21 septembrie 2009 , Consiliul JudeŃean Teleorman , în calitate de beneficiar, a semnat
contractul de finanŃare pentru proiectul ”Strategia de dezvoltare durabilă a judeŃului
Teleorman 2008-2013”. Proiectul se derulează prin Programul OperaŃional „Dezvoltarea
CapacităŃii Administrative” axa
prioritară nr.1 ÎmbunătăŃiri de structură şi proces ale
managementului ciclului de politici publice”, domeniul major de intervenŃie 1.1: „ÎmbunătăŃirea
procesului de luare a deciziilor la nivel politico-administrativ”, operaŃiunea „Strategii de dezvoltare
locală ”.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăŃirea capacităŃii instituŃionale şi de planificare
strategică a administraŃiei publice din judeŃul Teleorman în vederea creşterii calităŃii deciziilor şi a
dezvoltării mecanismelor de fundamentare a iniŃiativelor de politici publice, la nivel judeŃean.
Scopul proiectului este realizarea unei strategii judeŃene de dezvoltare pentru perioada
2008-2013, care să vizeze toate domeniile vieŃii sociale şi economice şi în care să se regăsească
interesele tuturor comunităŃilor, un plan care să canalizeze resursele către acŃiuni integrate ce
urmăresc progresul social, protejarea mediului, utilizarea eficientă a resurselor umane şi naturale în
vederea atingerii unui nivel ridicat şi sigur de creştere economică şi ocupare a forŃei de muncă.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
 Colectarea de date şi informaŃii şi realizarea unei diagnoze în ceea ce priveşte situaŃia economicosocială la nivelul judeŃului. Colectarea datelor şi analizarea acestora are ca scop creşterea
capacităŃii CJ Teleorman de a evalua şi anticipa problemele, nevoile dar şi oportunităŃile la nivel
local, în vederea formulării Strategiei de dezvoltare.
 Realizarea Strategiei de dezvoltare a judeŃului Teleorman, pentru perioada 2008-2013, stabilirea
obiectivelor şi a criteriilor de dezvoltare; identificarea posibilităŃilor de acŃiune şi elaborarea unui
Plan de AcŃiune pentru implementarea strategiei.
 Identificarea unui set de indicatori şi elaborarea unei metodologii pentru monitorizarea şi evaluarea
strategiei
 Instruirea personalului CJ Teleorman în domeniul planificării strategice, în vederea creşterii
capacităŃii de implementare eficientă a Strategiei de Dezvoltare.
În urma implementării proiectului CJT va beneficia de un cadru de dezvoltare pentru judeŃ, în baza
căruia vor fi fundamentate deciziile de politică publică şi deciziile privind investiŃiile.
Durata proiectului este de 12 luni.
Beneficiarii direcŃi ai activităŃilor desfăşurate prin intermediul acestui proiect sunt: Consiliul
JudeŃean Teleorman şi administraŃia publică locală din cele 97 de localităŃi ale judeŃului în calitate
de agenŃi principali al dezvoltării locale, care joacă un rol decisiv în asigurarea conducerii şi
finanŃării procesului de dezvoltare economică şi socială.
Bugetul total al proiectului este de 440.300 lei, din care finanŃarea nerambursabilă din
Fondul Social European este de 374.255 lei , finanŃarea nerambursabilă din bugetul naŃional este
de 57.239 lei şi cofinanŃarea Consiliului JudeŃean Teleorman de 8.806 lei.

PROIECT „REABILITARE DJ 506, CERVENIA-VITĂNEŞTI-BĂBĂIłA,
Km 17+400-Km 58+000”-cod SMIS 1124

Consiliul JudeŃean Teleorman, în calitate de beneficiar, a semnat în data de 15
octombrie 2009 Contractul de finantare pentru proiectul ,, Reabilitare DJ 506, Cervenia –
Vitanesti-BăbăiŃa, km 17+ 400 -km 58 +000”.Proiectul se derulează prin Programul
Operational Regional ,Axa 2 ,, ÎmbunătăŃirea infrastructurii de transport regionale şi locale “,
Domeniul major – Reabilitarea şi modernizarea reŃelei de drumuri judeŃene, străzi urbaneinclusive construcŃia/reabilitarea şoselelor de centură.
Obiectivul general al proiectului este: Stimularea dezvoltării economice, sociale durabile
şi echilibrate teritorial, a tuturor regiunilor României, potrivit nevoilor şi resurselor specifice,
cu accent pe sprijinirea dezvoltării durabile a polilor urbani de creştere, îmbunătăŃirea
mediului de afaceri şi a infrastructurii de bază, pentru a face din regiunile României, în
special cele mai slab dezvoltate, locuri atractive pentru investiŃii.
Principalele rezultate ale proiectului vor consta în:
- 40,600 km drum reabilitat
- 234 podeŃe Ø500 la intersecŃie cu drumurile si strazile laterale
- 30 podeŃe Ø800, perpendiculare pe drumul judeŃean
- 234 de drumuri si strazi laterale amenajate pe lungimea de 20 m
- şanŃuri pereate pe o lungime de 3.840 ml
- şanŃuri neprotejate pe o lungime de 55.730 ml
- 624 indicatoare rutiere
-1.396 ml parapeŃi metalici
- 140 km marcaje rutiere
- Poduri:
- Podul nr.1 la km 21 +853- reabilitat
- Podul nr.2 la km 30 +701- reabilitat
- Podul nr.3 la km 32 +652- reabilitat
În acelasi timp, efectuarea lucrărilor de reabilitare si modernizare a drumului DJ506 va stimula
dezvoltarea economică si socială a zonei sudice a judeŃului Teleorman.”
Beneficiarii acestui proiect sunt cetăŃenii localităŃilor aflate pe traseul drumului, iar prin
multiplele legături pe care le oferă acest drum cu: E 70 şi DN 65 ( judeŃul Argeş), beneficiarii
finali ai proiectului sunt cetăŃenii judeŃului Teleorman şi persoanele care tranzitează judeŃul
pe drumul judeŃean DJ 506.
Bugetul total al proiectului are o valoare totală de 62.482.442,49 lei, din care
51.063.576,57 lei fonduri FEDR nerambursabile.
Durata de derulare a contractului este de 17 de luni.
Consiliul JudeŃean Teleorman în calitate de beneficiar are responsabilităŃi pentru
implementarea acestui proiect.

Alexandria, 25 martie 2009

Un alt proiect de infrastructură primeşte finanŃare din REGIO!

Miercuri, 25 martie 2009, s-a semnat un nou contract de finanŃare din Regio - Programul OperaŃional Regional.
Documentul a fost parafat de preşedintele Consiliului JudeŃean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea (în calitate
de reprezentant al beneficiarului), directorul AgenŃiei pentru Dezvoltare Regionala Sud Muntenia, Liviu Muşat
(în calitate de reprezentant al Organismului Intermediar), şi secretarul de stat în Ministerul Dezvoltării
Regionale şi LocuinŃei, Răzvan Murgeanu (în calitate reprezentant al AutorităŃii de Management).
Beneficiarul contractului semnat miercuri, Consiliul JudeŃean Teleorman, va primi fonduri nerambursabile din
cadrul Axei 2, Domeniul de intervenŃie 2.1 Reabilitarea şi Modernizarea ReŃelei de Drumuri JudeŃene, Străzi
Urbane-inclusiv ConstrucŃia/Reabilitarea şoselelor de centură pentru proiectul „Reabilitarea DJ701, limita
jud. DâmboviŃa-Gratia-Poeni-Siliştea-Scurtu Mare-Slăveşti-Ciolăneşti-Zâmbreasca-Dobroteşti, km 44+240104+890 (55,450 km)”. Acesta are o valoare totală de 119.905.412,69 lei, din care 85.494.723,82 lei
fonduri FEDR nerambursabile, 11.366.350,56 lei finanŃare de la bugetul naŃional şi 1.976.756, 62 lei
cofinanŃarea beneficiarului. Principalele rezultate ale proiectului vor consta în: reabilitarea a 55,45 km de
drum judeŃean, reabilitarea/construcŃia a 11 poduri şi 58 de podeŃe, amenajarea a 172 de intersecŃii şi
drumuri laterale. Durata de derulare a contractului este de 29 de luni.
„Contractul semnat astăzi este foarte important pentru regiunea noastră deoarece, prin implementarea lui,
se va îmbunătăŃi accesul înspre şi dinspre zona de sud a Ńării cu Municipiul Bucureşti şi legătura cu Drumul
NaŃional 65 A (drum naŃional care ajunge până la Turnu Măgurele, unde s-a realizat un punct de control şi
trecere a frontierei cu bacul către Bulgaria). Un alt rezultat semnificativ al acestui proiect este reabilitarea
legăturii rutiere între localităŃile judeŃelor Teleorman, DâmboviŃa şi Olt, ceea ce înseamnă că impactul
proiectului depăşeşte limitele unui singur judeŃ. În acelaşi timp, efectuarea lucrărilor de reabilitare şi
modernizare drumului DJ 701 va stimula dezvoltarea economică şi socială a zonei nordice a judeŃului
Teleorman.”, a declarat Liviu Muşat, directorul ADR Sud Muntenia.
Consiliul JudeŃean Teleorman în calitate de beneficiar are responsabilităŃi pentru implementarea acestui
proiect.

CONSILIUL JUDEłEAN TELEORMAN

Comunicat
PROIECT PHARE CBC 2006
EVALUARE DE MEDIU PENTRU PLANUL JUDEłEAN DE GESTIONARE
A DEŞEURILOR TELEORMAN
Consiliul JudeŃean Teleorman , în calitate de beneficiar, a semnat în data de 8 august 2008
Contractul de finanŃare pentru proiectul ”Evaluare de mediu pentru Planul JudeŃean de
Gestionare a Deşeurilor Teleorman”. Proiectul se derulează prin Programului Phare CBC 2006
România - Bulgaria RO 2006/018-445.01.04 , Prioritatea 4 : AcŃiuni ”People to people”.
Activitatea de gestionare a deşeurilor având impact transfrontalier, proiectul mai sus menŃionat se
realizează în parteneriat cu Prefectura Pleven.
Obiectivul general al proiectului vizează stimularea iniŃiativelor comune din zona
transfrontalieră pe probleme de managementul mediului prin promovarea protecŃiei şi a utilizării
durabile a resurselor naturale.
Scopul proiectului este realizarea evaluării de mediu a Planului JudeŃean de Gestionare a
Deşeurilor Teleorman printr-o persoană juridică sau fizică independentă de titularul proiectului şi
atestată potrivit legii. Planul JudeŃean de Gestionare a Deşeurilor Teleorman a fost realizat în
colaborare cu specialiştii AgenŃiei de ProtecŃie a Mediului Teleorman şi abordează toate aspectele
privind managementul deşeurilor la nivel judeŃean pornind de la generarea deşeurilor, colectare,
sortare, reciclare, depozitare sau incinerare şi de adoptare a celor mai eficiente strategii pentru
rezolvarea deficienŃelor existente la nivelul judeŃului, deoarece gestionarea necorespunzătoare a
deşeurilor are efecte complexe asupra calităŃii mediului prin poluarea solului, a pânzei freatice, a
apelor de suprafaŃă şi a aerului .
În cadrul evaluării de mediu se vor identifica, descrie şi evalua potenŃialele efecte semnificative
asupra mediului ale implementării planului şi în baza acestora se vor alege alternativele viabile,
pentru a conserva, a proteja şi îmbunătăŃi calitatea mediului în judeŃul Teleorman şi în zona de
graniŃă.
Evaluarea de mediu , se realizează pentru:
-conformarea la prevederile legislaŃiei în vigoare privind elaborarea şi aprobarea planurilor judeŃene
de gestionare a deşeurilor
-alinierea la cerinŃele impuse de Tratatul de aderare la capitolul Mediu privind gestionarea
deşeurilor
-stabilirea obiectivelor, a termenelor de realizare a acestora şi a responsabilităŃilor privind
gestionarea deşeurilor
-stabilirea necesarului de investiŃii şi estimarea fondurilor aferente acestora
-îndeplinirea cerinŃelor obligatorii pentru accesarea fondurilor structurale pentru investiŃii de mediu
Durata proiectului este de 6 luni.
Beneficiarii direcŃi ai activităŃilor desfăşurate prin intermediul acestui proiect sunt toŃi locuitorii
judeŃului Teleorman.
Bugetul total al proiectului este de 16.400 Euro, din care contribuŃia Uniunii Europene este de
14.760 Euro şi cofinanŃarea Consiliului JudeŃean Teleorman de 1.640 euro.

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27
Ńări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a
durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraŃie şi dezvoltare durabilă,
menŃinând diversitatea culturală, toleranŃa şi libertăŃile individuale. Uniunea Europeană
îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu Ńările şi popoarele de dincolo
de graniŃele ei.
GUVERNUL
ROMÂNIEI

CONSILIUL JUDEłEAN TELEORMAN

Comunicat
PROIECT PHARE CBC 2006
REABILITAREA DJ 543, LIMITA JUDEłULUI OLT
PRUNDU-LUNCA KM 16+200 - 23+050
În data de 8 august 2008 Consiliul JudeŃean Teleorman , în calitate de beneficiar, a semnat
Contractul de finanŃare pntru proiectul ”Reabilitarea DJ 543, limita judeŃului Olt PrunduLunca km 16+200 - 23+050” proiect finanŃat prin programul Phare CBC 2006 România - Bulgaria
RO 2006/018-445.01.01 , Prioritatea 1: Dezvoltarea infrastructurii de transport şi a accesibilităŃii în
zona de frontieră.
Prin această schemă de granturi se acordă finanŃare nerambursabilă pentru activităŃii destinate
îmbunătăŃirii infrastructurii de transport pentru facilitarea accesibilităŃii în zona de graniŃă . Drumul
judeŃean DJ 543 face legătura între limita judeŃului Olt , localităŃiile Prundu şi Lunca iar de aici prin
conexiunea cu DJ 546 realizează accesul către punctul de trecere a frontierei cu bacul de la Turnu
Măgurele –Nikopole. Proiectul mai sus menŃionat având impact transfrontalier va fi delulat în
parteneriat cu Consiliul Local Nikopole.
Obiectivul general al proiectului este îmbunătăŃirea infrastructurii de transport în regiunea de
graniŃă în scopul creşterii accesibilităŃii şi a mobilităŃii persoanelor şi a bunurilor pentru stimularea
dezvoltării economice.
Scopul proiectului este reabilitarea DJ 543 pe o lungime de 6,850 km .
Vor fi executate următoarele lucrări:
- repararea îmbrăcăminŃii asfaltice existente
- covor asfaltic BA 16 de 4 cm , la cald
- amenajarea acostamentelor
- executarea de şanŃuri noi şi decolmatarea celor existente
- amenajarea drumurilor laterale pe o lungime de 25 m
- executarea de parapeŃi metalici deformabili
- executare semnalizare rutieră
Durata proiectului este de 12 luni.
Beneficiarii direcŃi ai activităŃilor desfăşurate prin intermediul acestui proiect sunt locuitorii din
localităŃile Prundu şi Lunca precum şi persoanele aflate în tranzit pe acest drum, DJ 543 asigurând
legătura rutieră între judeŃul Olt şi judeŃul Teleorman precum şi accesul spre punctul de trecere a
frontierei Turnu Măgurele-Nikopole.
Cheltuielile eligibile ale proiectului sunt de 1.063.272 Euro, din care contribuŃia Uniunii Europene
este de 945.000 Euro şi cofinanŃarea Consiliului JudeŃean Teleorman de 118.272 euro.

Uniunea Europeană reprezintă o entitate politică, socială şi economică compusă din 27
Ńări. Statele Membre au decis împreună, pe parcursul unui proces de extindere ce a
durat 50 de ani, să construiască o zonă de stabilitate, democraŃie şi dezvoltare durabilă,
menŃinând diversitatea culturală, toleranŃa şi libertăŃile individuale. Uniunea Europeană
îşi propune să împărtăşească realizările şi valorile sale cu Ńările şi popoarele de dincolo
de graniŃele ei.
GUVERNUL
ROMÂNIEI

