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Vizită la fața locului, prilej pentru reprezentanţii mass media de a observa rezultatele concrete 

ale utilizării fondurilor europene în contextul Programului de Cooperare Transfrontalieră 

România-Bulgaria 2007-2013 

 

În data de 16 mai 2014, Secretariatul Tehnic Comun (STC) pentru Programul de Cooperare 

Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 (PCT Ro-Bg 2007-2013) din cadrul Biroului Regional pentru 

Cooperare Transfrontalieră Călărași pentru Granița România-Bulgaria (BRCT Călărași) a organizat o vizită 

la unul din proiectele finanțate în cadrul PCT Ro-Bg 2007-2013.  

Scopul acestei vizite a fost de a prezenta reprezentanților mass media rezultatele obținute în urma 

implementării proiectului „Reabilitarea drumului III-3004 Trastenik-Orehovitza-Road III-137 şi 

modernizarea DJ-544 Urzica Ștefan cel Mare” (cod MIS-ETC 548) și, implicit, impactul programului la 

nivelul regiunii.  

Având în vedere rolul de „diseminatori de informaţie” pe care jurnaliştii îl dețin și nevoia unui flux   

continuu de informaţii, prin acest eveniment s-a urmărit o informare exactă și clară cu privire la 

utilizarea fondurilor europene nerambursabile derulate prin PCT Ro-Bg 2007-2013. Jurnaliștii au avut 

astfel ocazia să afle informații direct de la beneficiar, în timp ce pentru ceilalți participanți - 

reprezentanții factorilor de decizie şi ai societății civile din districtul Pleven, a constituit prilej de schimb 

de bune practici în domeniul îmbunătățirii facilităților de transport transfrontalier. 

Cuvântul de deschidere al întâlnirii a aparținut șefului STC al PCT Ro-Bg 2007-2013 din cadrul BRCT 

Călărași, Bogdan MUȘAT, care a prezentat stadiului implementării Programului de Cooperare 

Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013, cu accent pe proiectele finanțate prin program în 

parteneriatul cărora se regăsesc instituții din districtul Pleven. Pentru mai multe informații privind 

proiectele finanțate prin PCT Ro-Bg, participanții au fost îndrumați spre pagina oficială de internet a 

programului care găzduiește campania de promovare a proiectelor care au valorificat potențialul de 

dezvoltare al zonei de graniță România Bulgaria. 

Reprezentantul Agenției pentru Infrastructură Rutieră din Bulgaria, Hristo Petrov, partener lider în 

proiectul „Reabilitarea drumului III-3004 Trastenik-Orehovitza-Road III-137 şi modernizarea DJ-544 Urzica 

Ștefan cel Mare” a prezentat activitățile desfășurate în parteneriat cu Consiliul Județean Olt, rezultatele 

obținute și impactul proiectului asupra ariei eligibile a Programului. Proiectul cu o valoare totală eligibilă 

de 6,7 milioane de euro s-a concretizat în 16 km reabilitați din districtul Pleven și modernizarea a 12  km 

din județul Olt. 

Pentru ilustrarea rezultatelor proiectului, evenimentul s-a încheiat cu vizita la segmentul de drum 

reabilitat din districtul Pleven, între localitățile Trastenik și Orehovitza. 
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