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, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa
Prioritară 6 ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regionala”, 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 putin
dezvoltate – Apel național.
Scopul proiectului este creşterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi urbane situate în
proximitatea reţelei TEN-T prin modernizarea drumurilor judeţene, iar partenere în proiect sunt UAT Balta,
UAT Isverna, UAT Ilovăț, UAT Bala, UAT Șovarna și UAT Șișești.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
1. Modernizarea drumurilor judetene DJ671A pe sectoarele Rudina – Bala de Sus, Studina-Sovarna,
int.DC 52 (Craguiesti) - int.DJ 671E (Ilovaţ), int.DJ 671E (Ilovaţ) - Studina (la asfalt) si int.DC 45 (Sovarna)
- Rudina (la asfalt) si DJ 671E, pe sectoarele Nadanova (int. DJ670) - Isverna (int. DC50) si Dîlbociţa - int.
DJ 670.
2.Imbunatatirea infrastructurii rutiere pe tronsoanele DJ671A si DJ 671E, creeaza premisele unei
dezvoltari socio-economice determinand cresterea gradului de mobilitate a persoanelor si bunurilor, va
asigura accesul mai facil si mai rapid catre furnizorii de servicii de sanatate, sociale, educative din marile
municipii, conducând la o crestere a adaptabilitatii populatiei la nevoile pietei fortei de munca de la nivel
regional/local, dar si transfrontalier (comert).
Rezultatul proiectului vizează reabilitarea şi modernizarea a peste 41 de km de drumuri judeţene
(incluzând pe langa reabilitarea căii de rulare, şi construcţia şi reabilitarea de poduri şi podeţe, montarea de
parapete şi rigole) pe urmatoarele două tronsoane de drum mentionate anterior.
Astfel, vor beneficia direct de îmbunătăţirea condiţiilor de transport şi de fluidizarea traficului cei
11.460 de locuitori ai comunelor aflate pe traseul drumului.
Perioada de implementare a proiectului este de 82 de luni , respectiv intre 01.09.2015 si
01.06.2022, contractul de finantare fiind semnat in 20.11.2018.

Valoarea totală a proiectului este 80.638.975,25 lei, din care, contributia UE este de 67.676.714,40
lei, iar bugetul national 10.350.556,25 lei.
Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm
să vizitaţi www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro si facebook.com/inforegio.ro
Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operaţional Regional 2014-2020
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului
Romaniei.

www.inforegio.ro| facebook.com/inforegio.ro

