Comunicat Proiect SMART - 4
Având în vedere implementarea cu succes a activităţilor proiectului Sustenabilitate,
Mobilitate, Accesibilitate în Regiunea Transfrontalieră
Constanta – Dobrich –
Infrastructura de Transport (SMART), finanţat prin Programul de Cooperare
Transfrontalieră România – Bulgaria 2007-2013, Axa prioritară 1: Accesibilitate
„Îmbunătăţirea mobilităţii şi a accesului la infrastructura de transport, informaţii şi
comunicaţii în regiunea transfrontalieră”, domeniul major de intervenţie 1.1:
„Îmbunătăţirea facilităţilor de transport transfrontalier terestru şi fluvial”, operaţiunea
indicativă: „Îmbunătăţirea infrastructurii (facilităţilor) de transport rutier şi fluvial cu
impact transfrontalier”, Consiliul Judeţean Constanţa, alături de echipa de implementare, a
organizat conferinţa de presă în data de 04.07.2013, orele 13.00, la Sediul Grupului 1 de
intervenţie Constanţa Palas, Str. Matei Millo nr. 66, prilej cu care au fost predate
beneficiarilor finali următoarele echipamente din cadrul Lotului nr. 3 - Echipamente de
acordare a primului ajutor: 2 Ambulanţe tip A1, 2 Ambulanţe tip B şi 2 Ambulanţe tip C.
Celelalte echipamente fiind predate anterior beneficiarilor finali (Regiei Autonome
Judeţene de Drumuri şi Poduri Constanţa şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă
„Dobrogea” al Judeţului Constanţa.

În data de 30.07.2013, orele 11.00, reprezentanţii echipei de implementare din
cadrul Consiliul Judeţean Constanţa, reprezentanţii Municipalităţii Dobrich şi ai echipei
bulgare de implementare, reprezentanţii Biroului Regional de Cooperare Transfrontalieră
Călăraşi, precum şi reprezentanţi ai structurilor de afaceri, specialişti implicaţi în domniul
gestionării aspectelor legate de infrastructura de transport şi reprezentanţi media au
participat la conferinţa finală a proiectului susţinută la Dobrich într-o locaţie adiacentă
zonei drumurilor reabilitate prin proiectul Sustenabilitate, Mobilitate, Accesibilitate in
Regiunea Transfrontalieră Constanta – Dobrich – Infrastructura de Transport
(SMART) .
Pentru a promova Programul de Cooperare Transfrontalieră România – Bulgaria ce
a finanţat acest proiect şi pentru a demonstra eficienţa parteneriatului prin prezentarea
rezultatelor proiectului, conferinţa a avut loc într-o sală de conferinţe situată pe drumul
reabilitat de către Municipalitatea Dobrich. Consiliul Judeţean Constanţa a asigurat
prezenţa unor echipamente achiziţionate în cadrul proiectului şi a prezentat în detaliu
activităţile derulate, indicatorii, obiectivele atinse şi a exprimat disponibilitatea unor
colaborări viitoare.

