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COMUNICAT DE PRESĂ

LUCRĂRI DIN DRUMUL JUDEȚEAN DE 112 KM AU FOST RECEPȚIONATE

Lucrările pe „drumul strategic” avansează și a început recepționarea lucrărilor pe loturile drumurilor
județene ce însumează o lungime de aproximativ 112 km, în cadrul proiectului “Reabilitare și modernizare
drumuri județene, județul Mehedinți - DJ562A [Gruia (int.DN56C) – Rogova (int.DN56A)]; DJ563
[int.DN56A – Oprișor (int.DJ561A)]; DJ561A [Oprișor (int.DJ563) – Bălăcița (int. DJ606) – Gvardinița –
Bîcleș – int. DJ606A (Plopi)]; DJ606A [ int.DJ561A – Plopi – Izvorălu (int. DJ561A)] ; DJ561A [ int.
DJ606A – Tâmna – int. DN6]; DJ607 [int. DN67A (Strehaia) – Grozești – Păsărani – lim. jud. Gorj]”,
având codul SMIS 119202, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 6:
Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regional, Prioritatea de investiții 6.1 - Stimularea mobilității
regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multimodale.
Este vorba despre lotul al II-lea al proiectului pe distanța de 16,042 km, între Punghina (DJ 563/int. DN
56A) și Oprișor (int. DJ 561A) și de lotul al III-lea pe o lungime de 11,8 km a DJ 561A, intre localitățile
Oprișor (intersecția cu DJ563) și Bălăcița (intersecția cu DJ606).
Reabilitarea drumului a presupus refacerea părții carosabile, construirea de rigole pentru scurgerea apelor
pluviale, realizarea de podețe, un pod peste râul Drincea, trotuare și stații de autobuz în interiorul localităților
(6 – Punghina, 2-Drincea, 7- Oprișor), accese la proprietăți și legături cu drumurile laterale.
La finalul lucrărilor s-au realizat marcajele transversale și longitudinale, astfel încât, circulația se
desfășoară în siguranță.
De asemenea, se apropie de finalizare și lucrările pe lotul I al acestui proiect amplu, pe DJ 562A, între
localitățile Rogova și Gruia.
Partenere ale UAT Județul Mehedinți, în calitate de lider de parteneriat, în implementarea proiectului
sunt 13 UAT-uri din judeţul Mehedinţi: UAT Comuna Gruia, UAT Comuna Pătulele, UAT Comuna Jiana,
UAT Comuna Vînjuleţ, UAT Comuna Rogova, UAT Comuna Punghina, UAT Comuna Oprişor, UAT Comuna
Bălăciţa, UAT Comuna Bîcleş, UAT Comuna Dumbrava, UAT Comuna Tîmna, UAT Oraş Strehaia, UAT
Comuna Grozeşti.

Proiectul are o valoare totală de 214.253.434,94 lei, din care asistenţa financiară nerambursabilă
207.356.161,42 lei, valoarea contribuției europene FEDR 179.849.731,85 lei, iar valoarea nerambursabilă din
bugetul national 27.506.429,57 lei.
Perioada de implementare cuprinsă între 19.10.2015 şi 30.09.2022.
Obiectiv General al proiectului este creşterea gradului de mobilitate şi accesibilitate a zonelor rurale şi
urbane situate în proximitatea reţelei TEN-T în judeţulMehedinţi.
Obiectivul Specific al proiectului e reprezentat de îmbunătăţirea infrastructurii rutierecare să conducă la
o dezvoltare socio-economică, astfel încât judeţulMehedinţi să contribuie la atingerea ţintelor Strategiei 2020,
respectiv:
Creşterea ratei de ocupare a populaţiei 20-64 ani, de la 69% în prezent, la peste 75%
Rata abandonului şcolar timpuriu: max 10%;
Reducerea cu 20% a emisiilor de gaze cu efect de seră
Reducerea cu 25% a populaţiei aflate sub pragul de sărăcie.
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