Construcţia Autostrăzii Lugoj – Deva Lot 2, Lot 3 şi Lot 4
(sectorul Dumbrava – Deva)
Proiectare şi Execuţie Autostrada Lugoj - Deva, Lot 2
Sectorul de Autostradă Dumbrava - Deva face parte din Coridorul IV din TEN-T (Reţea de
Transport Trans Europeană) care, pe teritoriul României, se desfăşoară de la Nădlac (graniţa cu
Ungaria) spre Piteşti şi în cele din urmă Constanţa, la Marea Neagră.
Valoarea totală a proiectului Construcţia autostrăzii Lugoj – Deva Lot 2, Lot 3 şi Lot 4
(sectorul Dumbrava – Deva) este de 2.399.145.365 lei din care valoarea totală eligibilă este de
1.775.317.127 lei, iar contribuţia FC în procent de 85% este de 1.509.019.558 lei.
Contractul „Proiectare şi Execuţie Autostrada Lugoj - Deva, Lot 2: km 27+620 – km 56+220” face
parte din proiectul Construcţia autostrăzii Lugoj – Deva Lot 2, Lot 3 şi Lot 4 (sectorul Dumbrava –
Deva)”.
Acest contract are o valoare totală de 562.730.583,80 lei (fără TVA) din care 85% reprezintă
contribuţia Comisiei Europene prin Fondul de Coeziune iar 15% reprezintă cofinanţarea asigurată
de Guvernul României.
Prezentul sector de autostradă se află în continuarea sectorului Lugoj-Deva Lot 1, este situat în
partea de vest a ţării, în regiunea Banat, aparţinând de teritoriile administrative ale judeţului
Timiş şi judeţului Hunedoara şi are o lungime totală de 28.600 km.
Obiectivele contractului se referă la asigurarea capacităţii necesare pentru noua cale de
transport rutieră, care să permită transportul de mărfuri şi pasageri, ca parte integrantă din
dezvoltarea economică generală a României şi din dezvoltarea legăturii rutiere dintre România şi
Ungaria.
Durata de execuţie a contractului „Proiectare şi Execuţie Autostrada Lugoj-Deva,Lot 2: km
27+620 – km 56+220” este de 30 de luni iar perioada de garanţie de 48 luni.
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