Proiectele aprobate la nivelul Consiliului Judetean Olt în cadrul
Programului de Cooperare Trabnsfrontaliera Romania-Bulgaria 2007-2013:

Programul de Cooperare Transfrontalieră RomâniaBulgaria 2007-2013
Axa 1 – ACCESIBILITATE
1. ÎMBUNĂTĂȚIREA ACCESIBILITĂȚII ÎN ZONA DE GRANIȚĂ OLTPLEVEN PRIN REABILITAREA DJ 543 CORABIA-IZBICENI,
JUDEȚUL OLT ȘI A DRUMULUI III-3402 Slavianovo – Pordim
Valoarea proiectului: 7.388.104,57 Euro.
Partener: Compania Națională de Drumuri din Bulgaria.
Stadiul proiectului: implementare
Indicatori ai proiectului:
- lungime totală drum – reabilitare
lăţime carosabil

12.090,0 ml
6,0 ml

- benzi de încadrare

2 x 0,25 m

- acostamente

2 x 0,75 m

- podeţe tubulare Φ800

1 buc

- podeţe tubulare Φ600

39 buc

- şanţuri pereate

700,0 ml

- materiale principale : mixtură asfaltică, balast, tuburi prefabricate,
beton
2.
REABILITAREA
DRUMULUI
III-3004
TRASTENIKOREHOVITZA- DRUM III-137 ȘI MODERNIZAREA DJ 544 URZICAȘTEFAN CEL MARE, JUDEȚUL OLT.
Valoarea proiectului: 7.995.995,66 Euro
Partener: Compania Națională de Drumuri din Bulgaria.
Stadiul proiectului: implementare
Indicatori ai proiectului:
- lungime totală drum – modernizare
lăţime carosabil

12.054,0 ml
6,5 ml

- benzi de încadrare

2 x 0,25 m

- acostamente

2 x 0,75 m
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- materiale principale : mixtură asfaltică, balast
- pentru scurgerea apelor, execuţia de şanţuri din pământ de o
parte şi de alta;
- semnalizare rutieră verticală şi orizontală prin indicatoare rutiere
de avertizare şi orientare şi execuţia de marcaje pe partea
carosabilă ;
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Axa 2 - MEDIU
1. Consiliul Județean Olt implementează proiectul Managementul
situațiilor de urgență provocate de evenimente hidro-meteo
periculoase și de calitate a mediului în parteneriat cu
municipalitatea Belene, Bulgaria.
Acest proiect vizează realizarea unui instrument modern pentru
managementul dezastrelor, asigurând fluxul de informații necesar luării
deciziilor de către palierul decizional, respectiv organismele și instituțiile
ce reprezintă factorii de decizie a intervențiilor în cazul producerii
calamităților naturale. Sistemul propus prin proiect este bazat pe o
platformă web stabilă și sigură, asigurând toate funcțiile solicitate
conform drepturilor asociate utilizatorilor și prerogativelor acestora.
Valoarea proiectului – 4.500.000 Euro
Stadiu: implementare
2. Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Oltul implementeaza in
parteneriat cu municipalitatea Belene proiectul Monitorizarea
factorilor de mediu în zona transfrontalieră Olt-Belene.
Contractul de finanțare a fost semnat de ADI Oltul în data de
19.04.2012.
Valoarea proiectului: 6 milioane Euro.
Stadiu: implementare
Prin proiect se va realiza un sistem de monitorizare a
factorilor de mediu din municipiul Slatina, unde se află agenți
eocnomici mari poluatori, prin intermediul unor aparate de măsura
ce vor monitoriza 8 parametri caracteristici pentru calitatea apei ,
aparate montate la rețeaua de canalizare din municipiul Slatina.
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În zona Belene se va realiza prin proiect monitorizarea
factorului de mediu aer.
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Axa 3- Dezvoltare Economică și socială
Consiliul Județean Olt a obținut finanțare pentru
proiectul
Dezvoltarea unei identități socio-economice regionale distincte în
regiunea transfrontalieră Olt-Pleven.
Partener în proiect: Centrul Regional pentru Sprijinul Antreprenorilor
Pleven, Bulgaria.
Contractul de finanțare a fost semnat de Consiliul Județean Olt in data
de 19.04.2012.
Obiectivul general al proiectului: Crearea unei imagini pozitive a
regiunii transfrontaliere Olt Pleven în scopul atragerii de resurse
financiare și umane (investiții, forța de muncă înalt calificată) și
reducerea decalajelor de dezvoltare regională față de nivelul regiunilor
transfrontaliere dezvoltate din Uniunea Europeană.
Obiective specifice:
1. Crearea unui instrument flexibil de analiză a indicatorilor de
dezvoltare socio-economică în scopul identificării trendurilor de
dezvoltare socio-economică și a armonizării politicilor publice la
nivel local - harta socio-economică a zonei;
2. Identificarea și promovarea produselor turistice locale ca elemente
definitorii ale identității regionale Olt-Pleven (ghiduri turistice,
spoturi publicitare, reportaje despre atracțiile turistice din zonă,
etc.);
3. Constituirea unei infrastructuri de business care să sprijine
cooperarea dintre structurile de business de pe ambele maluri ale
Dunării, precum și atragerea de investiții străine în regiune;
Înlesnirea cooperării dintre serviciile de angajare a forței de muncă în
scopul atragerii de forță de muncă calificată
Valoarea proiectului – 1.350.101,54 Euro
Stadiu: implementare
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