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Imbunatatirea accesului rutier catre punctul de trecere a frontierei Bechet – Oryahovo  - 
Reabilitarea drumului Judetean DJ 561 B sectiunea I, Judetul Dolj, Romania, si a Strazii Tsanko 

Tserkovski,Municipiul Mizia, Districtul Vratsa, Bulgaria 
 

Consiliul Judeţean Dolj, în calitate de Partener Lider, in parteneriat cu Municipalitatea Mizia,  
implementeaza proiectul “Imbunatatirea accesului rutier catre punctul de trecere a frontierei 
Bechet – Oryahovo- Reabilitarea drumului judetean DJ 561 B sectiunea I, Judetul Dolj, Romania, 
si a Strazii Tsanko Tserkovski,Municipiul Mizia, Districtul Vratsa, Bulgaria”, finantat în cadrul 
Programului de Cooperare Transfrontaliera Romania – Bulgaria 2007-2013, Axa prioritară 1: 
Accesibilitate – Îmbunătăţirea mobilităţii şi a accesului la infrastructura de transport, informaţii şi 
comunicaţii în regiunea transfrontalieră, Domeniul major de intervenţie 1 - Îmbunătăţirea facilităţilor 
de transport transfrontalier terestru şi fluvial.  

Atat contractul de finanţare nerambursabila, cat si contractul de cofinantare au fost semnate în data 
de 30 Septembrie 2010 intre Consiliul Judetean Dolj in calitate de Partener Lider, respectiv Partener 
si Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului. 

Obiectivul general al proiectului este sa contribuie la dezvoltarea sustenabila a regiunii 
transfrontaliere ca o consecinta a facilitarii mobilitatii bunurilor, serviciilor si persoanelor intre 
România si Bulgaria prin punctul de trecere a frontierei cu feribotul Bechet– Oryahovo. 

Implementarea acestui proiect va asigura premisele necesare pentru crearea conditiilor pentru 
dezvoltarea oportunitatilor de afaceri comune, pentru dezvoltarea schimburilor culturale si sociale, 
asigurarea unor conexiuni mai bune a asezarilor din zona transfrontaliera la sistemul de drumuri 
nationale si internationale si catre punctul de trecere a frontierei, reducerea traficului prin scurtarea 
timpului de deplasare, sporirea sigurantei circulatiei conform standardelor europene, reducerea 
poluarii prin diminuarea emisiilor de gaze, dar si imbunatatirea cooperarii dintre autoritatile publice 
locale din Romania si Bulgaria. 

Proiectul vizează reabilitarea infrastructurii rutiere a drumului judetean DJ 561B Horezu Poenari – 
Gangiova – Comosteni – Zaval (DN 55A) km. 24+260 –35+260, pe o lungime de 11 km si reabilitarea a 
1.8 km strada din Mizia cu reabilitarea sistemului de canalizare aferent. 
Valoarea totala eligibila a proiectului este de 7.991.567,74 Euro, 6.469.742,75 Euro aferente 
activitatilor implementate de Consiliul Judetean Dolj, respectiv 1.521.824,99 Euro pentru activitatile 
implementate de catre Municipalitatea Mizia, dintre care 6.749.678,11 Euro reprezinta valoarea 
eligibila nerambursabila din Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, 1.038.903,81 Euro 
valoarea eligibila nerambursabila din bugetul national, la care se adauga contributia proprie a 
fiecarui partener in valoare totala de 202.985,82 Euro. 

Perioada de implementare a activităţilor este de 20 luni, începând cu ziua imediat urmatoare datei 
semnării contractului de finanțare. 

Persoana de contact Consiliul Judeţean Dolj:  
Doamna Ileana Măjină – Director Tel: 0251.408.205 / Fax: 0251.408.245 / e-mail: relpub@cjdolj.ro 


