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ÎMBUNĂTĂȚIREA CONECTIVITĂȚII
ÎN ZONA DE NORD A JUDEȚULUI MEHEDINȚI

UAT Județul Mehedinți implementează proiectul ”Îmbunătățirea conectivității în zona de nord a județului
Mehedinți”, cod SMIS 126188, prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regională Sud-VEST Oltenia, finanțat prin
Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 6 ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă
regională”, Prioritatea de Investiții 6.1 – Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la
infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor multimodale, Componenta 6, Proiecte nefinalizate – Apel pentru regiunile mai
puțin dezvoltate – Apel național.
Parteneri în proiect sunt: UAT BALTA, UAT ISVERNA, UAT ILOVĂȚ, UAT BALA, UAT ȘOVARNA, UAT
ȘIȘEȘTI.
Prin intermediul acestui proiect vor fi reabilitați şi modernizați 41 km de drumuri judeţene, vor fi construite şi
reabilitate poduri şi podeţe și vor fi montate parapete şi rigole.
Obiectivul general al proiectului este creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane în zona de nord
a județului Mehedinți, situate în proximitatea reţelei TEN-T, după cum urmează:
-DJ671A pe sectoarele Rudina – Bala de Sus, Studina-Șovarna, int.DC 52 (Crăguiești) - int.DJ 671E (Ilovăţ),
int.DJ 671E (Ilovăţ) - Studina (la asfalt) si int.DC 45 (Șovarna) - Rudina (la asfalt),
-DJ 671E, pe sectoarele Nadanova (int. DJ670) - Isverna (int. DC50) si Dîlbociţa - int. DJ 670.
Valoarea totală a proiectului este 80.638.975,25 lei, din care, contribuția UE este de 67.676.714,40 lei, iar
bugetul național 10.350.556,25 lei.
Perioada de implementare a proiectului este de 82 de luni, respectiv între 01.09.2015 și 01.06.2022, contractul
de finanțare fiind semnat în 20.11.2018.
Persoane de contact:
Daniel Nistor – Manager proiect
Tel: 0759054061, e-mail: nistorcjmh@yahoo.com
Alexandra Vărzan – Responsabil informare și publicitate
Tel: 0740131968, e-mail: varzanalexandragabriela@gmail.com
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