COMUNICAT DE PRESĂ LA FINAL DE PROIECT
APRILIE 2020
ÎMBUNĂTĂȚIREA CONECTIVITĂȚII
ÎN ZONA DE SUD-VEST A JUDEȚULUI MEHEDINȚI
UAT Județul Mehedinți a implementat proiectul ”Îmbunătățirea conectivității în zona de sud-vest a județului
Mehedinti”, prin intermediul Agenției de Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, finanțat prin Programul Operațional
Regional 2014-2020, 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, Axa Prioritară ”Îmbunătăţirea infrastructurii rutiere de importanţă regionala”. Parteneri în
proiect au fost: UAT BURILA MARE, UAT DEVESEL.
Obiectivul general al proiectului a fost creșterea gradului de mobilitate și accesibilitate a zonelor rurale și urbane din
partea de sud-vest a judetului Mehedinti situate în proximitatea retelei TEN-T.
Obiectivele specifice ale proiectului: modernizarea drumului judeţean DJ565 după cum urmează:
-DJ565 tronson km 8+632 – km9+632, km 20+000 – km 21+000 Vrancea - lungime drum L - 2,000 km;
-DJ565 pe tronsonul Crivina (asfalt) - Vrancea (asfalt) - lungime drum L=3,155 km;
S-au creat premisele unei dezvoltări socio- economice determinând creșterea gradului de mobilitate a persoanelor, s-a
asigurat accesul mai facil și mai rapid către furnizorii de servicii de sănatate, sociale, educative, conducând la o creștere a
adaptabilității populației la nevoile pieței forței de muncă de la nivel regional/local, dar și transfrontalier.
Valoarea totală a proiectului: 5.760.647,88 lei,
Finanțarea nerambursabilă: 5.550.801,80 lei,
Valoarea contribuției europene FEDR: 4.814.470,53 lei, iar contribuția națională, de 736.331,27 lei.
Rezultatele proiectului : au fost reabilitați şi modernizați 5,155 km de drumuri judeţene:
Impactul proiectului : Proiectul contribuie la creșterea calității drumurilor județene, în județul Mehedinți și a
măsurilor de siguranță a traficului, îmbunătățirea mobilității populației din zona traseului DJ565, se reduce timpul de acces și
consumul de carburant, este asigurată continuitatea, fluidizarea traficului și conexiunea indirectă TEN-T.
Perioada de implementare a proiectului a fost de 60 de luni, respectiv intre 04.02.2016 si 01.01.2021, contractul de
finanțare fiind semnat in 20.11.2018.
Codul SMIS al proiectului: 126190.
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