COMUNICAT DE PRESĂ
Constanţa, august 2013
“Sustenabilitate, Mobilitate, Accesibilitate în Regiunea Transfrontalieră Constanţa – Dobrich – Infrastructura de
Transport” (SMART)
Cod MIS-ETC 114
In cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră România - Bulgaria 2007-2013, Consiliul Judeţean Constanţa, în
calitate de partener, alături de Municipalitatea Dobrich din Bulgaria, a derulat proiectul "Sustenabilitate, Mobilitate, Accesibilitate
în Regiunea Transfrontalieră Constanţa - Dobrich - Infrastructura de Transport (SMART)", urmărind ca prin acţiunile şi activităţile
desfăşurate în perioada de implementare să contribuie la îmbunătăţirea accesului şi a mobilităţii în regiunea transfrontalieră
Constanţa - Dobrich, condiţie prealabilă pentru coeziunea dintre oamenii, comunităţile şi economiile din regiunea de graniţă.
Obiectivele specifice ale acestui proiect au constat în:
• Îmbunătăţirea accesului în regiunea transfrontalieră Dobrich - Constanţa prin reabilitarea tronsoanelor rutiere de tranzit
transfrontalier, în total 6.783 m, secţiuni ale Bvd-ului 25 September, Străzii Pop Bogomil şi Străzii Kaliakra din Municipiul
Dobrich;
• Achiziţionarea a 19 vehicule speciale pentru intervenţii în situaţii de urgenţă, acordarea primului ajutor calificat, supraveghere
şi control al traficului în zona de graniţă;
• Îmbunătăţirea mobilităţii transfrontaliere, obiectiv pe care cei doi parteneri au dorit să îl îndeplinească prin elaborarea şi
ulterior implementarea unei strategii comune de îmbunătăţire a infrastructurii de transport transfrontaliere.
Prin acest proiect, Consiliul Judeţean Constanţa a achiziţionat următoarele tipuri de autospeciale şi echipamente pentru
intervenţii şi control trafic: 2 vehicule multifuncţionale cu echipamente, 2 vehicule echipate pentru intervenţii speciale pe timp de
iarnă, 4 vehicule pick-up pentru supraveghere, 2 autospeciale pentru intervenţii de capacitate medie (4x2), 1 autospecială pentru
intervenţii de capacitate mare (6x4), 2 vehicule speciale F.R.A.P. (Fire Rescue Ambulance Personnel), 2 ambulanţe tip A1, 2
ambulanţe tip B şi 2 ambulanţe tip C.
Sursele de finanţare sunt asigurate în conformitate cu prevederile Contractelor de finanţare nr. 49.417/ 28.06.2011 şi cofinanţare nr. 49.420/28.06.2011 ale proiectului SMART, fiind constituite din fonduri alocate din Instrumente Structurale - FEDR,
fonduri alocate din bugetul de stat şi fonduri alocate de beneficiar - co-finanţări ale partenerilor. Proiectul are următorul buget:
-

Valoarea totală alocată celor 2 parteneri:
Valoare totală a Bugetului alocat Judeţului Constanţa:
Valoare asistenţă financiară nerambursabilă (FEDR, 84,46%):
Valoare cofinanţare de la bugetul statului român (13%):
Contribuţie proprie a Consiliului Judeţean Constanţa(2,54%):

7.855.403,25 Euro
3.325.480,00 Euro
2.808.700,41 Euro
432.312,40 Euro
84.467,19 Euro

Durata de implementare a acestui proiect a fost de 25 luni (12 iulie 2011 – 11 august 2013).

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.
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