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Comunicat de presă
REABILITARE/MODERNIZARE DJ 670 MALOVĂŢ (DN 67) - MARGA L=21,350 KM

UAT Județul Mehedinți implementează proiectul „Reabilitare/Modernizare DJ 670 Malovăț (DN 67) –
Marga L= 21,350 km”, COD SMIS 117250, prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regională Sud-VEST
Oltenia, finanțat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Prioritatea de investiţie 6.1.
Stimularea mobilităţii regionale prin conectarea nodurilor secundare şi terţiare la infrastructura TEN-T(*),
inclusiv a nodurilor multimodale, dedicat sprijinirii obiectivelor prevăzute de Aria prioritară 1 - Interconectarea
regiunii Dunării a Strategiei Uniunii Europene privind regiunea Dunării.
Parteneri în proiect sunt: UAT COMUNA MALOVĂŢ, UAT COMUNA BÎLVĂNEŞTI și UAT
COMUNA GODEANU.
Obiectivul general al proiectului constă în îmbunătățirea interconectivității în regiunea Dunărea prin
modernizarea şi reabilitarea tronsonului de 21,350 km al DJ 670.
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere pe tronsonul DJ670 creează premisele unei dezvoltări socioeconomice determinând creșterea gradului de mobilitate a persoanelor și bunurilor, va asigura accesul mai facil
şi mai rapid către furnizorii de servicii de sănătate, sociale, educative din municipiu și orașe, precum și între
zonele industriale și portul din Drobeta Turnu Severin pentru populația aflată în zonele rurale din Mehedinți,
conducând la o crețtere a adaptabilității populației la nevoile pieței forței de muncă de la nivel regional/local,
dar și transfrontalier (comerț).
Prin reabilitarea și modernizarea DJ670 se vor rezolva, în cea mai mare parte, următoarele probleme:
-zona nu va mai fi considerată deficitară din punct de vedere al volumului şi al calităţii transportului
datorită conectării infrastructurii de transport rutier județean la reteaua TEN-T;
-se va reduce timpul de deplasare;
-se va dezvolta transportul intermodal prin asigurarea conectivității prin intermediul DJ 670 a zonelor cu
potențial economic şi gările de marfă şi porturile dunărene determinând îmbunătăţirea comertului si
accesibilitatii muncitorilor în porturi;
-va crește siguranța rutieră pentru toţi participantii la trafic;
-se va asigura transportul rapid și în siguranță a bolnavilor către infrastructurile de sănătate;
-se va asigura accesul rapid către structurile sociale existente și viitoare;
-se va asigura transportul elevilor în timp și siguranță.

Valoarea totală a proiectului este 47.380.504,15 lei, din care, contribuția din FEDR este de
40.149.777,43, iar finanțarea nerambursabilă este de 46.290.331,60.
Perioada de implementare a proiectului este de 77 de luni, respectiv între 09.12.2015 și 30.04.2022,
contractul de finanțare fiind semnat în 21.03.2019.
Persoane de contact:
Daniela Drăghia – Manager proiect
Tel: 0747168268, e-mail: danieladraghia.cjmh@gmail.com
Gabriel Ilina – Responsabil informare și publicitate
Tel: 0729070046, e-mail: gabrielcatalinilina@gmail.com
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