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În data de 09 august 2013 a avut loc ceremonia oficială de recepție la
terminarea lucrărilor pentru Autostrada Arad-Timişoara în lungime de 32,25 km,
deschisă traficului pe ambele căi de rulare în data de 17 decembrie 2011.
Contractul de „Execuţie lucrări Autostrada Arad-Timişoara” face parte din
proiectul POST ”Construcţia autostrăzii Arad – Timişoara (inclusiv varianta de ocolire
Arad)”, a cărui implementare va conduce atât la asigurarea unei căi de comunicaţie
moderne între municipiile Arad și Timişoara, cât și devierea traficului de tranzit în
afara orașului Arad. Prin realizarea acestui obiectiv, proiectul va contribui, de
asemenea, la atingerea obiectivului global al POS Transport, respectiv promovarea
unui sistem de transport durabil în România, ce va facilita transportul în condiţii de
siguranţă, rapiditate şi eficienţă, pentru persoane şi mărfuri la standarde europene.
Valoarea totală a proiectului este de 1.704.444.764 lei, din care valoarea
totală eligibilă este de 625.657.170 lei, iar sprijinul financiar nerambursabil alocat
de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune, care reprezintă 85% din valoarea
eligibilă a proiectului, este de 531.808.594 lei.
Reducerea timpului de călătorie, îmbunătățirea calității vieții locuitorilor
din zona urbană prin reducerea impactului asupra mediului și dezvoltarea economică
a zonei prin îmbunătățirea gradului de accesabilitate sunt doar o parte din avantajele urmărite prin implementarea proiectului.
Lucrările de construcție pentru Autostrada Arad-Timişoara au fost executate
de firma JV FCC Construccion SA/ASTALDI SpA, iar serviciile de consultanță sunt
asigurate de firma EGIS ROUTE SCETAUROUTE/EGIS International S.A.
Beneficiarul final al proiectului este Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri
Naţionale din România – CNADNR.
Ordinul de începere a lucrărilor a fost emis în 26.01.2009, lucrările au o
perioadă de garanție de 24 de luni începând cu data recepţiei la terminarea
lucrărilor.
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Ing. MIRCEA POP, Director General Interimar al CNADNR SA, fax: (+4 021) 312.09.84
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