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ROBG -127  L-TeN – legatura cu rețeaua trans-europeană de transport 

prin conexiune mai bună între nodurile terţiare Turnu Măgurele şi 

Levski pentru dezvoltarea durabilă a zonei  

Care este scopul ? 

Imbunătăţirea transportului transfrontalier (Turnu Măgurele – Teleorman şi Levski – 

Pleven) prin modernizarea a 9 km de drumuri şi crearea a 2 sisteme de trafic în comun 

(de management şi siguranţă) 

 

 Care este bugetul? 

4,532,577.37 euro, din care 3,852,690.77 euro FEDR 

Ţinta la jumătatea perioadei de implementare: 63,245 euro pentru Beneficiarul Lider 

şi 71,650 euro pentru Beneficiar 2. 

Cine implementeaza proiectul ? 

Beneficiar Lider: Unitatea Teritorial Administrativă – oraşul Turnu Măgurele (România) 

Beneficiar 2: Municipalitatea Levski (Bulgaria) 

Care este perioada de implementare ? 

Data de începere: 14.02.2017 

Data de încheiere: 13.02.2017 

Durata: 24 luni 

Unde se implementeaza ?  

Oraşul Turnu Măgurele, Judeţul Teleorman, România 

Municialitatea Levski, Districtul Pleven, Bulgaria 
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Ce se va intampla ? 

 1.909 km modernizaţi în oraşul Turnu Măgurele (strada Mihai Bravu, strada Sf. 

Vineri, strada Chimiei, strada G-ral Praporgescu şi strada Taberei); 

 7.068 km modernizati în Municipalitatea Levski (drumul municipal PVN 1110 

Obnova-Kamenets de la km 6+800  la km 13+868); 

 Crearea sistemului de management al traficului; 

 Campanie de constientizare privind sistemul de management al traficului; 

 Crearea unui sistem de constientizare integrat pentru măsuri de siguranţă a 

traficului; 

 Promovarea proiectului (conferinţe de lansare şi de finalizare a proiectului, 

bilbord-uri, pliante, postere, banere,  roll – up, comunicate de presă). 

Care vor fi rezultatele (în ce constă contribuția la program) ? 

Realizările Programului: 

- 8,977 km -lungimea totală a drumurilor modernizate  

- 2 mecanisme comune create (sistem de management al traficului si sistem 

comun pentru măasuri de siguranţă) 

Rezultatele Programului: Populaţia din regiunea transfrontaliera (23,427 de oameni: 

Turnu Magurele = 21,233 de oameni si Levski = 2,194 de oameni) deservită de o 

infrastructură modernizată conectată la reţeaua TEN-T 

Stadiul proiectului (reflectat în rapoarte de progres) 

Perioada de referinţă: N/A 

 


