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CONSTRUCŢIA AUTOSTRĂZII LUGOJ – DEVA - LOT 2, LOT 3 ŞI LOT 4
(SECTORUL DUMBRAVA – DEVA)
Proiectare şi Execuţie Autostrada Lugoj - Deva, Lot 2
Proiectul „Construcţia autostrăzii Lugoj-Deva – lot 2, lot 3 şi lot 4 (sectorul Dumbrava - Deva)” este
un proiect major denumit generic „proiect fazat” fiind derulat în cadrul a două perioade de
programare consecutive:
- faza 1 reprezintă lucrări executate şi plătite până la 31.12.2015 cu rambursarea cheltuielilor
eligibile din POS-T 2007-2013;
- faza 2 reprezintă lucrări executate începând cu data de 1 ianuarie 2016, derulate până la
sfârşitul contractului cu rambursarea cheltuielilor eligibile din POIM 2014-2020.
Valoarea totală a obiectivului „Construcţia autostrăzii Lugoj-Deva - lot 2, lot 3 şi lot 4 (sectorul
Dumbrava - Deva)” este de 2.091.196.499,04 lei fără TVA. Valoarea proiectului care face obiectul Fazei
I este de 553.413.066,73 lei, restul sumei până la valoarea totală a obiectivului reprezintă cheltuieli
pentru care urmează a se solicita finanţare din POIM 2014-2020 (75% din valoarea totală eligibilă Fazei
II urmând a fi rambursată de către Comisia Europeană prin Fondul de Coeziune).
Obiectivul principal al proiectului, conform contractului de finanţare nr. 299/03.11.2015 constă în
construirea unei autostrăzi în lungime totală de 71,88 km, construcţia a 17 poduri noi, a 30 de pasaje şi
a 123 de podeţe, construirea a 4 noduri rutiere, 6 viaducte, 3 ecoducte, 2 tunele, 3 spaţii de servicii şi
a unui centru de întreţinere şi un centru de întreţinere şi coordonare.
Construcţia autostrăzii este de tip „Greenfield”, asigurând protecţia mediului, respectiv zonele
protejate şi habitatul animalelor sălbatice.
Avantajele pe care le aduce implementarea acestui proiect sunt: asigurarea unei căi de
comunicaţie moderne între cele două tronsoane de autostradă (sectorul de autostradă Timişoara –
Lugoj / Lugoj-Deva lot 1 şi tronsonul de autostradă Deva – Orăştie), reducerea impactului asupra
mediului, în special prin reducerea poluării în localităţile care sunt în prezent traversate de
infrastructură rutieră existentă, reducerea timpului de deplasare între localităţi, prin crearea unui
sistem care permite o creştere a vitezei medii de deplasare de la 60 km /oră la 120 km/oră, reducerea
numărului de accidente prin crearea unui sistem de transport rutier mai sigur.
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)” şi are o valoare de 562.730.583,80 lei (fără TVA). Sectorul de autostradă Lugoj-Deva Lot 2 se
află în continuarea sectorului de autostradă Lugoj-Deva Lot 1, se situează în partea de vest a ţării, în
regiunea Banat, aparţinând de teritoriile administrative ale judeţelor Timiş şi Hunedoara şi are o
lungime totală de 28,600 km.
Durata de execuţie a contractului „Proiectare şi Execuţie Autostrada Lugoj - Deva, Lot 2: km
27+620 – km 56+220” este de 30 de luni (6 luni proiectare şi 24 luni construcţie), urmată de o perioadă
de garanţie de 48 luni.
Proiect cofinanţat din Fondul de Coeziune prin Progamul Operaţional Infrastructura Mare.
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