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Infrastructura rutiera din Regiunea Sud-Vest Oltenia,
modernizata prin REGIO 2014-2020
In data de 19 decembrie 2017, la sediul MDRAPFE, in prezenta domnului Marius Nica,
Ministrul delegat al Fondurilor Europene, a doamnei Marilena Bogheanu, Director General al ADR
SV Oltenia si a domnului Constantin Rădulescu, Președintele Consiliului Județean Vâlcea, au fost
semnate contractele de finanțare pentru trei proiecte de modernizare a infrastructurii rutiere din
județul Vâlcea, a căror valoare totală depășește 69 de milioane Euro (din care aprox. 68 milioane
de Euro reprezintă finanțarea nerambursabila solicitata).
Este vorba despre proiectele „Modernizare DJ 678, Limită Judet Olt - Dragoesti - Casa Veche
- Dragioiu - Galicea - Bratia - Cremenari- Bercioiu - Ruda - Bârsești - Barza - Budești (DN7 - E81)”,
„Modernizare DJ 703G, Jiblea - Sălătrucel - Berislăvești - Limită Județ Argeș” și „Modernizare DJ 678
A, DN 64 (Tătărani) - Bratia Vale - Cocoru - Dealu Mare - Predeşti - Corbii din Vale - Popeşti - Ginerica
- Limită Judeţ Argeş”.
Investițiile vizează reabilitarea si modernizarea a peste 78 km de drumuri județene
(incluzând, pe lângă reabilitarea căii de rulare, și construcția și reabilitarea de poduri și podețe,
parcări laterale, alveole pentru mijloacele de transport in comun, pasarele, piste de biciclete,
montarea de parapete și rigole etc) Astfel, vor beneficia direct de îmbunătățirea condițiilor de
transport și de fluidizarea traficului cei 41.600 de locuitori ai orașelor și comunelor aflate pe
traseul drumurilor, agenții economici din zonă, precum și turiștii care vizitează stațiunea Călimănești
sau tranzitează Valea Oltului.
Cele trei proiecte sunt finanțate prin POR 2014-2020, Axa prioritară 6 – Îmbunătățirea
infrastructurii rutiere de importanță regională, Prioritate de investiții 6.1 – Stimularea mobilității
regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TEN-T, inclusiv a nodurilor
multi-modale.

Aceste contracte de finanțare se adaugă celor 5 deja semnate la nivelul regiunii SV Oltenia
(1 contract pentru județul Dolj, 1 contract pentru județul Olt, 2 contracte pentru județul Gorj, 1
contract pentru județul Mehedinți), prin care vor fi realizate investiții in valoare nerambursabila de
aproximativ 210 milioane euro, astfel încât gradul de acoperire al alocării regionale pentru
prioritatea de investiții 6.1 este de peste 220%.
Proiectele strategice de reabilitare si modernizare a drumurilor județene, propuse pentru
finanțare prin REGIO 2014-2020, au fost aprobate prin Hotărâre a Consiliului pentru Dezvoltare
Regionala Sud-Vest Oltenia.
Pentru prioritizarea proiectelor, au fost luate in considerare criterii precum conectivitatea
directa sau indirecta la coridoarele rețelei TEN-T existente in Master Planul General de Transport,
potențialul de creștere si dezvoltare economica pe care îl poate activa reabilitarea/modernizarea
DJ-urilor conectate la TEN-T prin stimularea mobilității persoanelor si mărfurilor (spre exemplu,
zone foarte tranzitate, zone cu potențial de trafic de marfa/persoane pe baza unităților productive
pe traseul respectiv), potențialul turistic, zone cu activitate portuara.
Pe lângă modernizarea a peste 358 de kilometri de drum județean, prin cele 8 proiecte
strategice se vor amenaja piste pentru bicicliști, trotuare si stații de autobuz, se vor monta
elemente care vizează siguranța rutiera si se vor reabilita poduri si podețe.

