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PNDL II  
 
„Lărgirea la 4 benzi de circulație DJ 592 Timișoara - Moșnița Nouă, jud. 
Timiş” 
 
Principala legătura rutieră a Com. Moşniţa Nouă cu mun. Timişoara este asigurată 

de drumul judeţean DJ 592 (direcţia Buziaş, Lugoj, Caransebeş, Bucureşti). 
Sectorul de drum judeţean propus pentru modernizare are o lungime de 4,1 km şi 

se va amenaja ca drum de categoria B, clasa de importanţă III, cu 4 benzi de circulaţie, 
lăţimea părţii carosabile de 12,50 m (14,50 m), acostamente de 2 x 1,00 m, benzi de 
încadrare de 2 x 0,50 m, rezultând o platformă de 14,50 m (16,50 m) lăţime. Structură 
rutieră suplă. 

Se  execută trotuare și piste de bicicliști pe ambele părţi  pe o lăţime de 2x 2,50 m. 
Investiţia va mai cuprinde şi următoarele lucrări: 

- amenajarea a 5 sensuri giratorii la km 5+718 (strada Sofia), km 6+268 )strada 
Berlin), km 7+119 (strada Căliman), km 8+380 (DJ 595 D Urseni-Moşniţa Veche) şi km 
9+100 (racord acces aexistent str. Lebedei); 

- amenajarea unei intersecţii lărgite cu o insulă centrală care permite întoarcerea 
autovehiculelor  la km 7+736 (strada Poştei); 

- amenajarea unei intersecţii în T cu bană de viraj la stânga la km 8+146 care 
permite accesul în strada Parcului I (Primarie); 

- racord la drumurile laterale; 
- amenajarea a 14 alveole pentru staţii de transport în comun (autobuze) amplasate 

în cadrul celor 7 intersecţii proiectate; 
- amenajarea unei platforme parecare autoturisme în zona Cova-Ghera 
- amenajarea a 21 alveole de staţionare pentru taxiuri în vecinătatea intersecţiilor cu 

străzile laterale; 
- realizarea iluminatului public stradal pe întreaga lungime modernizată; 
- asigurarea scurgerii apelor prin realizarea unei rigole acoperite pe ambele părţi ale 

drumului judeţean, amplasate la piciorul taluzului care delimitează platforma drumului. Se 
inlocuieste podeţul existent şi se vor realiza un număr de 5 podeţe noi; 

- Se supralargeste podul de la km 5+292 datorită intersectiei cu Varianta de Ocolire 
Timisoara Sud (VOTS) 

-  Se va amenaja zonele verzi prin gazonare şi plantarea a  1140 de arbori  



-  Se vor face lucrări de semnalizare orizontală şi verticală. 
 
Pentru „Lărgirea la 4 benzi de circulație DJ 592 Timișoara - Moșnița Nouă, jud. 

Timiş”  a fost semnat contractul de finanţare cu Ministerul Dezvoltarii Regionale, 
Administrației Publice și Fondurilor Europene actualmente Ministerul Lucrarilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației, nr.3115/22.11.2017 în valoare 28.726.302,00 lei (inclusiv 
TVA) 

 
Valoarea totală a obiectivului este de 34.422.759 lei (inclusiv TVA) 
- buget local: 5.696.457,00 lei 
- buget de stat: 28.726.302,00 lei 
Decontat de la Bugetul de Stat 12.639.565,73 lei 
 
Lucrarea este executata in procent de 76% 
Realizari: 
Lucrari rutiere 82%,Relocare utilitati 95%,extindere si consolidare poduri 
74%,Piste de ciclisti 70%,Iluminat rutier 33%, 
 
 


