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Titlul proiectului:" Reabilitarea infrastructurii drumului judetean 504 Cernetu(DJ 
506) - Alexandria(E 70), 42+060 km - 53+834 km, repararea S1 reconstructia drumului 
PVN 1026, Zagrazhden-port Zagrazhden si repararea drumului municipal IV 11 042(PVN 

1020 , Iskar- Slavovitsa, districtul Pleven" 

Proiectul a fost depus In cadrul Programului de Coope rare Transfrontaliera Romania 
Bulgaria 2007-2013, Axa prioritara 1 - ~mbunatatirea mobilitat ii ~i accesului la infrastructura de 
transport , informa~ie ?i comunica~ii In regiunea transfrontaliera, Domeniul major de jnterven~e 1.1 
- imbunata~irea facilita~ ilo r de transport transfrontaliere rutiere ~i fl uviale , program finantat prin 
Fondul European de Dezvoltare Regionala ~i co-finan~at de Romania ~i Bulgaria prin contribt4ii de la 
bugetul de stat ~i de la beneficiarii proiectului. Contributia proprie pentru acest proiect este de 
2,54% din valoarea eligibila a proiectului. 

Liderul proiectului este Consiliu\ Jude~ean Teleorman ~i proiectul va fi implementat In 
parteneriat cu municipalitatea Oolna Mitropolya ~ i municipalit atea Gulyantsi din Bulgaria. 

Scopul proiectului este reabilttarea drumului judetean OJ 504 si imbunatatirea circulatiei 
catre punctul de t recere al frontierei Giurgiu - Ruse, pe 0 distanta de 11 ,774 km. Reabilitarea ~i 
modernizarea drumului jude~ean OJ 504 este 0 prioritate la nivelul judetului Teleorman, deoarece 
acesta va asigura 0 legatura rapida lntre punctul de trecere a frontierei Giurgiu -Ruse, cu municipiul 
Alexandria, judetul Teleorman si municipiul Pite~ti, judetul Arge~. 

Valoarea proiectului este de 7.676.408,20 euro. 

Prin implementarea proiectului se dore~te sa se diminueze disparitatile de dezvoltare din 
cadrul zonei de frontiera ~ i sa se completeze priorita~ile de dezvoltare de la nivel national din cele 
doua ~ari. Oezvoltarea echitibrata se va baza pe investitiile publice in infrastructura locala, pe 
politici de stimulare a aface rilor ~i pe sprijinul dezvoltarii resurselor umane . 

Proiectul va aduce 0 contributie importanta La atingerea de catre Romania ~i Bulgaria a 
obiectivelor strategice stabilite de noua politica de coeziune a UE, cum ar fi accelerarea 
convergentei State lor Membre ~i a regiunilor mai putin dezvoltate prin Imbunata~irea condi~iilor 
pentru dezvoltare ~i ocupare a fo~ei de munca prin intermediul cooperarii transfrontaliere . 

Asigurarea unei infrastructuri de transport rutier ~i fluvial eficienta, flexibila ~i sigura poate
f; considerata 0 preconditie pentru dezvoltarea economica ~i integrarea zonei In general. 
Imbunatatirea sigurantei ~i a condi~iilor de circulatie, precum ~i reducerea timpului de de plasare, 
In strimsa legatura e ll protec~ia mediului, vor contribui la asigurarea unui mediu de trai ~i de lucru 
comun mai bun pentru populatia locala, vor 1mbunata~ii coeziunea sociala ~i VOl' duce pe termen 
lung la 0 cre~tere economica durabila in aria de cooperare. 

Granite comune. Solutff comune. 

www.cbcromaniabulgaria.eu 
Investim in viitorul tau ! 

Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania - Bulgaria 2007·2013 este cofinantat de 
Uniunea Europeana pri n Fondul European pentru DezvoLtare Regionala 
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