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Titlu proiect: 

 
Investiţii pentru siguranţa rutieră şi îmbunătăţirea conectivităţii între 
municipalitatea Ruse şi judeţul Giurgiu la reţeaua de transport TEN-
T (Investing in Road Safety and Improving the Connectivity of Ruse 
Municipality and Giurgiu County to TEN-T Transport Network) 

Acronim Proiect  ROAD SAFETY AND TEN-T CONNECTIVITY RUSE-GIURGIU 
Cod Proiect: ROBG-418 

Axa Prioritară PA1 – O regiune bine conectată  

Obiectiv specific  SO 1.1 – Îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării 
sistemelor de transport transfrontalier pentru conexiuni mai bune la 
rețeaua de transport TEN-T (Improve the planning, development and 
coordination of cross border transport systems for better 
connections to TEN-T transport network) 

 

Partener lider este Municipalitatea Ruse din Bulgaria 

Partener: UAT Judeţul Giurgiu, România, reprezentat prin Consiliul Județean Giurgiu 

Bugetul proiectului: 

Parteneri 
 

FEDR 
Contribuția 
națională 

Contribuția 
partener 

Total 
contribuție 

Total 
Eligible 

1. Municipalitatea 
Ruse 

3.716.624,30 568.381,18 87.493,70 655.874,88 4.372.499,18 

2. Consiliul 
Judetean Giurgiu 1.660.855,82 253.993,71 39.098,50   293.092,21 1.953.948,03 

 

Perioada de implementare a proiectului este 15.08.2018 – 14.08.2021. 

Proiectul propus de Municipiul Ruse și Consiliul Județean Giurgiu abordează 
provocările teritoriale comune prezente atât în România cât și în partea bulgară a 
zonei CT  (Cooperare Transfrontalieră) în ceea ce privește accesibilitatea și 
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securitatea nodurilor secundare și terțiare care furnizează conexiuni cu infrastructura 
TEN-T. 

În prezent, calitatea slabă a infrastructurii rutiere de legătură între Municipiul Ruse și 
Județul Giurgiu și lipsa mecanismelor de conexiune transfrontalieră și a măsurilor 
comune cu privire la securitatea și siguranța traficului conduc la dificultăți ale 
accesibilității și mobilității în regiunea transfrontalieră incluzând: conexiune rutieră 
slabă și izolarea localităților sau a unor părți din localități, risc ridicat de accidente 
rutiere, trafic blocat etc. Aceste aspecte cresc duratele de deplasare, costurile de 
operare ale vehiculelor, numărul accidentelor și deteriorărilor aduse mediului. Mai 
mult, aceste condiții slabe prezintă obstacole grave pentru creșterea economică a 
regiunii transfrontaliere și împiedică semnificativ dezvoltarea potențialului regiunii. 
Conectivitatea slabă la rețeaua TEN-T și legăturile rutiere limitate dintre centrele 
urbane medii și mari îngreunează mobilitatea oamenilor și a bunurilor și 
descurajează grav investițiile locale sau străine. În acest context, reconectarea 
regiunii prin îmbunătățirea și modernizarea infrastructurii rutiere de ambele părți ale 
graniței și dezvoltarea unor strategii și a unor măsuri comune pentru gestionarea 
acestora vor avea un efect pozitiv considerabil asupra vieții socio-economice în zona 
transfrontalieră, îmbunătățind așadar accesibilitatea la rețeaua TEN-T. 

În acest sens, obiectivul principal al proiectului este contribuția la mobilitatea 
durabilă și sigură a oamenilor și bunurilor în zona transfrontalieră prin aplicarea 
acțiunilor transfrontaliere coordonate pentru îmbunătățirea și mentenanța  
infrastructurii rutiere conectată la rețeaua TEN-T și prin utilizarea unor mecanisme 
comune pentru acțiunile de planificare în domeniul siguranței și securității rutiere a 
zonei.  

Ca rezultat, proiectul va contribui la obiectivul programului prin cei trei indicatori de 
rezultat relevanți:  

 pentru I1- Lungimea totală a drumurilor reconstruite sau modernizate- cu 3.1 
km de drum (Blvd. "Treti Mart" și Podul "Sarayski"), reprezentând 7.74% din 
cei 40.06 km stabiliți ca obiectiv în apelul de proiecte. 
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 Pentru I2- Numărul de mecanismele comune de facilitate a conexiunii la 
nodurile secundare/terțiare ale infrastructurii TEN-T- cu 3 mecanisme comune, 
reprezentând 13.64% din cele 22 de mecanisme prevăzute, anume- 
elaborarea unei (1) Strategii Comune de Securitate a Traficului pentru 
Regiunea transfrontalieră Giurgiu-Ruse; implementarea unui (1) mecanism 
comun pentru monitorizarea traficului realizat prin implementarea măsurilor de 
monitorizare și securitate a traficului și 1 mecanism pentru desfășurarea 
campaniilor de conștientizare cu privire la siguranța în trafic pentru populația 
regiunii transfrontaliere din regiunea Giurgiu-Ruse prin intermediul instituțiilor 
interesate de ambele părți ale graniței;  

 pentru I5- Indicator financiar- reprezentat de bugetul total al proiectului, 
reprezentând  aproximativ 13% din bugetul prevăzut a fi obținut potrivit 
apelului. 

Proiectul se încadrează în Strategia UE pentru Regiunea Dunării, în primul rând în 
ceea ce privește contribuția sa la o conectivitate mai bună și la o mobilitate mai 
sigură și corespunzătoare în această regiune. Astfel, și acțiunile om-pentru-om vor fi 
facilitate și încurajate, inclusiv comerțul, schimbul economic și cultural, contribuind 
așadar la competitivitatea generală și atractivitatea zonei transfrontaliere și la 
îmbunătățirea accesibilității la rețeaua TEN-T. 

Mai mult, prin colaborarea instituțiilor partenere, proiectul va adăuga o valoare 
semnificativă asupra consolidării capacității instituționale și a cooperării între 
granițele naționale. 

În elaborarea Cererii de finanțare a proiectului, Consiliul Județean Giurgiu a avut o 
abordare integrată, ținând cont atât de aspecte obiective de ordin socio-economic si 
integrarea proiectului in documentele programatice ale Uniunii Europene, cât și de 
necesitățile reale de dezvoltare ale județului, pe parcursul întregului proces 
dezvoltând o strânsă colaborare cu stakeholderii locali în domeniu (Politia Rutieră 
Giurgiu, Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu, Direcția Județeană de 
Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu (instituție 
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aflată în subordinea Consiliului Județean Giurgiu), care vor colabora pe toată 
perioada implementării proiectului. 

Obiectivul general al proiectului este: 

Îmbunătățirea accesibilității și securității rutiere şi îmbunătățirea conectivității 
între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la reţeaua de transport TEN-T. 

Obiective specifice ale proiectului sunt:  

1). Reconstruirea și modernizarea a 3.1  km de drum care acoperă cheia către 
Orașul Ruse, Bulevardul „Treti Mart” și conectarea acestuia la Podul „ Sarayski” care, 
împreună, acționează ca punct principal de intrare în oraș dinspre drumurile 
principale Ruse–Veliko  Tarnovo și Ruse–Sofia - parte a rețelei TEN-T, precum și 
instalarea de camere de monitorizare rutieră și echipamente de semnalizare. 

2). Îmbunătățirea accesibilității și securității nodurilor secundare și terțiare care 
asigură conectarea la infrastructura TEN-T, prin elaborarea Strategiei comune privind 
securitatea traficului in regiunea transfrontalieră Giurgiu-Ruse, asigurând astfel 
mobilitatea durabilă a persoanelor și a bunurilor în regiune;  

3). Creșterea nivelului de siguranță a traficului în zona transfrontalieră și a mobilității 
durabile în regiunea transfrontalieră, prin derularea de campanii comune de 
conștientizare privind siguranța traficului;  

4). Desfășurarea unor campanii comune de conștientizate cu privire la siguranța în 
trafic pentru populația din regiunea parteneriatului, prin intermediul instituțiilor 
partenere și a părților interesate  de ambele părți ale graniței; 

Principalele activităţi pe care Consiliul Județean Giurgiu le implementează în 
cadrul proiectului sunt:  

 Furnizarea de echipamente pentru echipa de implementarea a proiectului 

 Realizarea si furnizarea materialelor de publicitate a proiectului 

 Furnizarea de echipamente pentru fluidizarea traficului transfrontalier și 
creşterea nivelului de securitate rutieră în județul Giurgiu - echipamente de 
semnalizare rutieră, pentru fluidizarea traficului la frontieră, echipamente de 
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prevenire a accidentelor rutiere și echipament (utilaje) necesar pentru 
realizarea lucrărilor de întreținere periodică și curentă a drumurilor județene, 
păstrarea condițiilor bune de drum și asigurarea unui nivel ridicat de fluență și 
siguranță în trafic prin realizarea de reparații rutiere și executarea lucrărilor de 
întreținere periodică și curentă pe drumurile județene specifice, conectate la 
rețeaua TEN-T. 

 Elaborarea unei Strategii comune de securitate a traficului în regiunea CBC 
Ruse-Giurgiu cu implicarea activă a tuturor părților interesate relevante din 
ambele părți ale frontierei - poliția rutieră, poliția de frontieră, departamentele 
de pompieri și unitățile de protecție civilă, instituțiile relevante din domeniul 
transporturi și întreținerea drumurilor etc. 

Echipamentele achiziţionate în cadrul proiectului vor intra în dotarea 
Consiliului Județean Giurgiu, a Direcției Judeţene de Transport, Administrarea 
Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu, a Poliției de Frontieră Giurgiu şi 
a Poliției Rutiere Giurgiu. 

Membrii echipei de implementare a proiectului (partener Consiliul 
Județean Giurgiu) sunt: 

1. Manager asistent – Ingeaua Cristina; 

2. Asistent promovare proiect– Ivan Constanța Tănțica; 

3. Expert urmărire contracte – Dobre Vladimir Eugen; 

4. Expert securitate trafic - Stan Mihai Costel; 

5. Expert evenimente și elaborare strategie – Dumitrașcu Elena; 

6. Expert IT – Ilie Eugen; 

7. Asistent financiar – Găzdac Raluca Livia Ioana; 

8. Expert  mentenanță drumuri– Tunaru Remus; 

9. Expert achiziții publice – Frîncu Medruța Monica; 

                                         


