
                                     
 

 

 

 

PROIECT: „REABILITARE SISTEM RUTIER PE DJ671B, KM 4+500 – KM 41+000, LIMITĂ JUDEȚ MEHEDINȚI –VĂGIULEȘTI-SAMARINEȘTI-MOTRU-LUPOAIA-CĂTUNELE-
GLOGOVA-CĂMUIEȘTI, JUDEȚUL GORJ” 

Cod SMIS 125982 

Unitatea Administrativ Teritorială-Județul Gorj a obținut finanțare pentru proiectul „Reabilitare sistem rutier pe DJ671B, km 4+500 – 41+000, limită județ 
Mehedinți–Văgiulești-Samarinești-Motru-Lupoaia-Cătunele-Glogova-Cămuiești, județul Gorj”, Cod SMIS 125982. Acesta se implementează în conformitate cu 
prevederile contractului de finanțare nr. 3487 din 22.11.2018, încheiat între Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de 
Management, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Vest Oltenia, în calitate de Organism Intermediar și Unitatea Administrativ Teritorială – Județul Gorj, în 
calitate de beneficiar al finanțării. 

Proiectul a fost depus în cadrul Programului Operațional Regional (POR) 2014-2020, Axa prioritară 6: Îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, 
Prioritatea de Investiții: 6.1. Stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor 
multimodale, POR 2018/6/6.1/6 APEL DE PROIECTE NEFINALIZATE, APEL PENTRU REGIUNILE MAI PUȚIN DEZVOLTATE. 

Bugetul total aprobat al proiectului este de 38.175.307,64 lei, din care 31.587.129,07 lei din FEDR și 4.830.972,68 lei din bugetul național. 

Perioada de implementare a proiectului este de 63 luni, respectiv între data de 01.08.2014 și data de 31.10.2019, aceasta cuprinzând, dacă este cazul și perioada de 
desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor. 

Obiectivul general al proiectului vizează ”creșterea gradului de accesibilitate a zonelor rurale şi indirect a zonelor urbane situate în proximitatea rețelei TEN-T, 
prin modernizarea Drumului Judeţean 671 B”. 

Obiective specifice:  
Obiectivul specific 1  vizează asigurarea unei infrastructuri de transport regionale şi locale moderne şi durabile, precum şi a tuturor celorlalte condiții privind 

dezvoltarea sistematică a economiei şi îmbunătățirea calității vieții, în scopul reducerii timpului de deplasare şi fluidizării traficului, 
prin conectarea la rețeaua TNT – T (Trans European Networks – Transport). 

Obiectivul specific 2 vizează ”creșterea capacității portante, a siguranței circulației şi a gradului de confort a traficului rutier pe Drumul Judeţean (671B)”. 
 

 COMUNICATE DE PRESĂ  
Comunicat de presă – începere proiect   

Comunicat de presă – finalizare proiect   

   
 

Pentru informații 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 
 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului Romaniei. 
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