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ANUNł DE PRESĂ 
  

 
Titlul proiectului: „Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru 

Modernizarea reŃelei de drumuri, „drum expres” de legătură, limită judeŃ Olt 
punct de trecere al frontirei Turnu Măgurele – Nikopole - Tronson I,  Segarcea 
Vale -LiŃa-Turnu Măgurele (intersecŃie cu DN 52) şi drumul PVN2002-II-52 Dekov – 
Byala Voda –Kulina Voda, municipalitatea oraşului Belene” 

 
  

1. Cod MIS ETC: 590 
2. Data de publicare: 01.03.2012 
3. Program: Programul de Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 
4. Autoritate contractantă: AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară „Segarcea Vale -LiŃa-
Turnu Măgurele ” 
5. Alte InformaŃii: 
 
 MenŃiuni: 
 
 AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară „Segarcea Vale -LiŃa-Turnu Măgurele” împreună 
cu partenerul bulgar, municipalitatea Belene, implementează proiectul „Elaborarea 
Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea reŃelei de drumuri, „drum expres” de 
legătură, limită judeŃ Olt punctul de trecere a frontierei Turnu Măgurele - Nicopole - 
Tronson I,  Segarcea Vale -LiŃa-Turnu Măgurele (intersecŃie cu DN 52) şi drumul PVN2002-II-
52 Dekov – Byala Voda –Kulina Voda, municipalitatea oraşului Belene” 
  

La începutul lunii februarie 2012 , în sala de şedinŃe a Consiliului JudeŃean 
Teleorman a avut loc un atelier de lucru, la care au participat experŃii  echipei de 
implementare, ai celor doi parteneri, român şi bulgar, precum şi reprezentanŃi din 
conducerea celor 2 comunităŃi.    

În cadrul acŃiunii, ce reprezintă o etapă obligatorie în implementarea proiectului, au 
fost  abordate următoarele teme: 

� stadiul fizic şi financiar, descrierea activităŃilor desfăşurate, precum şi 
raportările aferente acŃiunilor întreprinse ; 

� respectarea graficului cererilor de rambursare, conform instrucŃiunii AutorităŃii 
de Management; 

� Addendumul nr. 1 încheiat la contractul de finanŃare; 
� organizarea  evenimentelor comune ce mai trebuie efectuate pe durata 

proiectului; 
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� Proiectul de Addendum nr. 2  la contractul de finanŃare, solicitat de partenerul 
bulgar; 

 
Lucrările atelierului de lucru au fost deschise de către vicepreşedinŃii  Consiliului 

JudeŃean Teleorman, domnul Ilie Bălan şi domnul  Eugen Ovidiu Vlad. Primarul 
municipalităŃii oraşului Belene, domnul Petar Dulev, viceprimarul, domnul Momchil 
Spasov, precum şi un număr de 3 consilieri au răspuns urărilor de bine adresate de partea 
română. 

Domnul Yuliyan Gospodinov, expert în cadrul proiectului a prezentat ordinea de zi 
a întâlnirii. 

Managerul de proiect, d-na Irina Totu  şi dl. Viceprimar Momchil Spasov, au prezentat 
stadiul fizic si financiar al proiectului, au descris activităŃile desfăşurate, precum şi 
raportările aferente acŃiunilor întreprinse, astfel:  

 Expertul român s-a referit la: atribuirea contractului de servicii care se  face în 
conformitate cu prevederile OrdonanŃei de UrgenŃă a Guvernului 34/2006, privind 
atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de concesiune de lucrări 
publice şi a contractelor de concesiune servicii, cu completările şi modificările ulterioare 
prin licitaŃie deschisă, la publicarea pe SEAP -  Sistemul electronic de achiziŃii publice – a 
anunŃului de participare împreună cu documentaŃia de atribuire, la  răspunsurile date de 
experŃii echipei de implementare la solicitările de clarificări care au venit la sediul 
AsociaŃiei. De asemenea, managerul a menŃionat, faptul că a fost semnat între AsociaŃia 
de Dezvoltare Intercomunitară şi Ministerul Dezvoltării Regionale şi Turismului 
Addendumul nr. 1 la contractul de finanŃare, a fost semnat Actul adiŃional nr 1 la 
contractul de informare şi publicitate, a fost realizată plata primei tranşe la contractul 
amintit. La finalul prezentării d-na Irina Totu  a specificat că în cadrul proiectului au fost 
întocmite:  2 solicitări de control de prim nivel, 2 cereri de rambursare, precum şi 3 
Rapoarte de progres. 

Domnul Momchil Spasov a menŃionat că partenerul bulgar a elaborat studiul de 
fezabilitate ce trebuia întocmit în cadrul proiectului, a realizat materialele de promovare, 
precum şi faptul că acesta va realiza solicitarea de control de prim nivel nr. 3, în cel mai 
scurt timp. 

La următorul punct de pe ordinea de zi expertul financiar, doamna Putineanu Eliza  
s-a referit la InstrucŃiunea nr. 42/25.11.2011, emisă de  Autoritatea de Management, ce 
prevede introducerea unor termene obligatorii de depunere a cererilor de rambursare de 
către partenerul lider de proiect către Secretariatul Tehnic Comun în anul 2012, precum şi 
stabilirea unor praguri valorice minime privind solicitările de control de prim nivel şi 
cererile de rambursare consolidate. 

 La cel de-al treilea punct de pe ordinea de zi, managerul de proiect, doamna  Irina 
Totu  a specificat că în cursul lunii ianuarie 2012 a fost semnat Addendumul nr. 1 la 
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contractul de finanŃare,  de către  AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară şi Ministerul 
Dezvoltării Regionale şi Turismului. 

În cadrul addendumului: 
• titlul proiectului a fost modificat din „Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru 

modernizarea reŃelei de drumuri, drum expres de legătură, limită judeŃ Olt punctul de 
trecere a frontierei Turnu Măgurele - Nicopole - Tronson I,  Segarcea Vale -LiŃa-Turnu 
Măgurele (intersecŃie cu DN 52) şi drumul PVN2002-II-52 Dekov – Byala Voda –Kulina Voda, 
municipalitatea oraşului Belene” 
 în „Elaborarea Studiului de Fezabilitate pentru modernizarea reŃelei de drumuri, 
„drum expres” de legătură, limită judeŃ Olt punctul de trecere a frontierei Turnu 
Măgurele - Nicopole - Tronson I,  Segarcea Vale -LiŃa-Turnu Măgurele (intersecŃie cu DN 
52) şi drumul PVN2002-II-52 Dekov – Byala Voda –Kulina Voda, municipalitatea oraşului Belene”; 

• durata proiectului a fost prelungită la 18 luni; 
• a fost modificată componenŃa echipei de implementare a proiectului; 
• au fost realizate o serie de modificări la bugetul iniŃial al proiectului. 

 
În cadrul următorului punct de pe ordinea de zi experŃii celor două echipe au fost 

de acord că prioritar pentru următoarea perioadă este atribuirea contractului de servicii 
pentru întocmire studiu de fezabilitate, solicitarea de control de prim nivel nr. 3 şi 
cererea de Addendum nr 2. 

  La ultimul punct de pe ordinea de zi, domnul Yuliyan Gospodinov a reamintit 
partenerului lider că având în vedere prevederile legislaŃiei bulgare se impune a se 
întocmi şi supune aprobării AutorităŃii de Management, Cererea de Addendum nr 2 la 
contractul de finanŃare care să permită realizarea proiectului tehnic pentru tronsonul de 
drum specificat în proiect. 

În încheiere, atât primarul municipalităŃii oraşului Belene, domnul Petar Dulev, cât 
şi  vicepreşedintele Consiliului JudeŃean Teleorman, domnul Ilie Bălan, au urat succes 
echipelor de experŃi, asigurându-i de tot sprijinul necesar în implementarea proiectului.  

În cadrul acŃiunii, au fost postate bannerele aferente investiŃiei, au fost realizate 
fotografii, au fost distribuite materiale de promovare atât,  de către partenerul lider : 
mape de prezentare,  pliante,  postere, cât şi de partenerul bulgar: mape de prezentare, 
pliante, agende, pixuri.     

 

Persoana de contact: d-na Irina Totu, manager proiect, tel. 0247/311201/354,fax. 
0247/314787                                                                                                                                                                                                       


