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Consiliul Judetean Olt a implementat in cadrul Programului Phare CBC 2005 o serie de 3 
proiecte, in parteneriat cu Centrul National de Informare Pleven: 

- Realizarea studiilor locale necesare in procesul de absorbtie  a fondurilor comunitare  cu 
impact transfrontalier în judeŃul Olt- in valoare de  44700 euro. 

Proiectul si-a propus realizarea unor  studii de fezabilitate, utilizate in procesul de 
programare a investitiilor in regiunea de granita si pentru  construirea ulterioara a unor obiective de 
investitii  cu impact regional si transfrontalier,  localizate in comunitati  cu nevoi sporite de 
dezvoltare locala, avand in vedere accesibilitatea limitata si standardul de viata redus al populatiei 
cauzat de infrastructura subdezvoltata in regiunea de granita Olt-Pleven(drumuri, sisteme de 
aprovizionare cu apa, sisteme de canalizare). 

Rezultatele proiectului: 

1. Elaborarea a doua studii de fezabilitate pentru lucrări de infrastructură cu impact transfrontalier ( 
DJ 543 Izbiceni-Corabia si DJ 604 Cilieni-Visina) 

2. Parteneriat transfrontalier permanent creat între administraŃiile judeŃului Olt, districtul  Pleven şi 
reprezentanŃi ai societăŃii civile 

3. Creşterea conştientizării publice în cooperarea transfrontalieră 

- Intocmirea documentatiei tehnice pentru construirea unei burse de cereale in orasul 
Corabia, judetul Olt- in valoare de             59081 euro  

Proiectul si-a propus elaborarea documentatiei tehnice pentru realizarea unei burse de cereale in 
orasul Corabia, judetul Olt, plecand de la iconsiderentul ca desi agricultura ocupa un loc important 
in economia Romaniei si Bulgariei,   potentialul agrar al zonei de granita Olt-Pleven este insuficient 
exploatat. 

Rezultatele proiectului: 

1. Cooperarea  in zona de Granita Olt-Pleven si dezvoltarea unei structuri institutionale care va 
sprijini dezvoltarea economica a regiunii. 

2.  Existenta unui sistem imbunatatit de sustinere a infrastructurii de afaceri din regiunea de 
granite. 



3. Extinderea si incurajarea pietelor de cereale in regiune. 
4. Intensificarea cooperarii institutionala intre actorii din zona de granite Olt-Pleven: Consiliul 

Judetean Olt, Prefectura Pleven  

- Prevenirea producerii unor calamităŃi naturale în judeŃul Olt prin realizarea unor hărŃi de 
risc la alunecări de teren şi a unui plan integrat de management pentru prevenirea 
riscului- in valoare de 170.446 euro. 

 Proiectul  a avut  ca scop realizarea hartilor de risc natural la alunecari de teren pentru 
judetul Olt si zona transfrontaliera Olt-Pleven, avand ca rezultat crearea unui sistem armonizat si 
comun de monitorizare a riscului producerii alunecarilor de teren in zonele care prezinta pericol in 
acest sens.  

 Crearea acestui sistem de monitorizare, care include mai multe actiuni de o parte si de alta 
a granitei, in Olt si Pleven, contribuie pe termen lung la prevenirea producerii alunecarilor de teren 
si altor calamitati naturale si folosirea unor sisteme de avertizare performante care sa diminueze 
pagubele produse de inundatii, pagubele materiale importante si, de multe ori si umane.  

Rezultatele proiectului: 

          1. Existenta hartilor de risc natural la alunecari de teren pentru 24 de localitati din judetul Olt: 
Voineasa, Vulpeni, Morunglav, Verguleasa, Schitu, Scorniceşti, Coloneşti, Văleni, Izvoarele, 
Leleasca, Piatra Olt, FăgeŃelu, Balş, Teslui, Sâmbureşti, Cungrea, Vitomireşti, Dobrun, Băbiciu, 
Potcoava, Tătuleşti, Poboru, Sîrbii Măgura, Movileni si includerea lor in  planurile urbanistice 
generale 

   2. Existenta planului integrat de management  pentru prevenirea riscului in zona de granita cu 
Bulgaria. 

           

 

 

 

 

 


