„REABILITARE/MODERNIZARE DJ 670 MALOVĂŢ (DN 67) - MARGA L=21,350 KM”
UAT Județul Mehedinți, în calitate de beneficiar, 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.
Obiectivele specifice ale proiectului: OS1 Creşterea gradului de mobilitate şi accesibilitate a zonelor rurale situate în
proximitatea reţelei TEN-T în judeţul Mehedinți. Îmbunătățirea infrastructurii rutiere pe tronsonul DJ670 creează premisele unei
dezvoltări socio-economice 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).
Rezultatele proiectului:
-asigură conectivitatea la 2 coridoare TEN T (rutier și naval - port);
-sporirea capacității de circulație;
-realizarea unui confort sporit pentru participanții la trafic;
-sporirea sigurantei circulației;
-reducerea numărului de accidente;
-reducerea semnificativă a poluării mediului prin reducerea noxelor și a zgomotului;
-sporirea vitezei de parcurs și implicit a timpului afectat transportului de mărfuri și călători;
-reducerea uzurii mijloacelor de transport și reducerea degradării acestora;
-diminuarea disparităților inter-regionale precum și a disparităților în interiorul regiunilor, între mediul urban și rural, între
zonele atractive pentru investiții și cele neatractive;
-realizarea precondiției de dezvoltare a unor zone mai izolate din județul Mehedinți;
-îmbunătățirea accesibilității și mobilității populației, a bunurilor și serviciilor, care va stimula o dezvoltare economică
durabilă;
-crearea de noi locuri de muncă atât pe perioada execuției lucrărilor, cât și ulterior în cazul în care atracțiile turistice din
zonă vor fi puse în evidență.
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.
Valoarea totală a proiectului este 47.380.504,15 lei, din care, contribuția UE este de 40.149.777,43 lei, iar contribuția
națională este de 6.140.554,17 lei.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi
www.fonduri-ue.ro, www.inforegio.ro, 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.
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