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CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI 

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “ AMENJĂRI HIDROTEHNICE ÎN BAZINUL 

HIDROGRAFIC NIRAJ, JUDEŢUL MUREŞ ” 

 

TITULAR:                    Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

BENEFICIAR:             Administraţia  Naţionalǎ “Apele Române”  - Administraţia Bazinală de 

Apă Mureș 
AMPLASAMENT:      pe cursul râului Niraj, între confluența râului Niraj cu râul Mureș și 

localitatea Miercurea Nirajului, județul Mureș. 
 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

- Valoarea totalǎ a investiţiei ( inclusiv TVA)                                mii lei                233.538 *)    

    din aceasta: 

   construcţii - montaj                                                                         mii lei                 209.299    

  (în preţuri valabile la 31.05.2013; 1 Euro=4,3320 lei) 

                 din care: 

-Valoarea investiției rest de executat Total                                    mii lei                158.870 *)    

 din aceasta: 

construcţii - montaj                                                                            mii lei                 139.127 

                 din care: 

 

Eşalonarea investiției–rest de executat 

Anul I             INV                                                                          mii lei                      52.960 

                       C+M                                                                         mii lei                      46.380 

Anul II            INV                                                                          mii lei                      52.960 

                       C+M                                                                         mii lei                      46.380 

Anul III            INV                                                                         mii lei                      52.950 

                       C+M                                                                         mii lei                      46.367 

- Capacități Totale :      

 - acumulare nepermanentă Valea                                    milioane mc            6,0 

-  regularizare și îndiguire albie râu Niraj: 

  - diguri noi și ziduri de sprijin  km                    11,580  

  - consolidări de mal    km                    24,170  

  - supraînălțare dig    km                    44,500  

- regularizare albie pe afluenții râului Niraj  km                    10,500  

- regularizare albie pe canalul Vetca   km                    22,400  

- regularizare albie pe afluenții canalului Vetca  km                      9,480  

din care: 

Capacități rest de executat 

                            - diguri noi și ziduri de sprijin              km                     8,880 

     - consolidări de mal     km                  16, 925  

      - supraînălțare dig     km                   30,204 

- Durata de realizare a investiției Total                                          luni                        48 

  din care: 

- Durata de realizare a investiției - Rest de executat                      luni                        36 

 

FACTORI DE RISC 

 

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

 

 

 



 

 

 

FINANŢAREA INVESTIŢIEI 

 

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din  fonduri externe rambursabile și nerambursabile, 

de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor 

aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de 

investiţii publice aprobate potrivit legii. 

 

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Anexa nr. II / 2   

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI 

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “ ACUMULAREA SURDUC PENTRU ZONA TIMIȘOARA  

ETAPA a II-a, JUDEȚUL TIMIȘ” 

 

TITULAR:                    Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

BENEFICIAR:             Administraţia  Naţionalǎ “Apele Române”  - Administraţia Bazinală de 

Apă Banat 

AMPLASAMENT:      pe râul Gladna la cca. 2,5 km amonte de comuna Surducu Mic, judeţul 

Timişoara. 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

- Valoarea totalǎ a investiţiei ( inclusiv TVA)                           mii lei                80.885 *)    

    din aceasta: 

   construcţii - montaj                                                                    mii lei                61.755 

  (în preţuri valabile la 30.04.2013; 1 Euro=4,3224 lei) 

                 din care: 

-Valoarea investiției rest de executat                                         mii lei                 74.729 *)    

 din aceasta: 

construcţii - montaj                                                                        mii lei                 56.367 

    (în preţuri valabile la 30.04.2013; 1 Euro=4,3224 lei) 

Eşalonarea investiției–rest de executat 

Anul I             INV                                                                          mii lei                    40.200 

                       C+M                                                                         mii lei                    38.900 

Anul II            INV                                                                          mii lei                    34.529 

                       C+M                                                                         mii lei                    17.467 

 

- Capacități Totale :      

                        - volum de apă acumulat -Total                           milioane mc                50,00  

                        - debit captat şi transportat                               mc / s                            6,70  

  - aducţiune                                         km                       4,03  

din care: 

Capacități rest de executat 

                        - volum de apă acumulat în acumularea laterală    milioane mc                26,00  

                        - debit captat şi transportat                                 mc / s                            2,34 

    

-  

- Durata de realizare a investiției - Rest de executat                  luni                                 24 

 

FACTORI DE RISC 

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare. 

 

FINANŢAREA INVESTIŢIEI 

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează din  fonduri externe rambursabile şi nerambursabile, 

de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor 

aprobate anual cu această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de 

investiţii publice aprobate potrivit legii. 

 

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor. 
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CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI 

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII “ ACUMULAREA OGREZENI,  JUDEȚUL GIURGIU ” 

 

TITULAR:                    Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice 

BENEFICIAR:             Administraţia  Naţionalǎ “Apele Române”  - Administraţia Bazinală de 

Apă Argeș -Vedea 

AMPLASAMENT:      pe cursul mijlociu al râului Argeș, aval de podul autostrăzii București-
Pitești (km36), în extravilanul comunei Ogrezeni, județul Giurgiu. 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

- Valoarea totalǎ a investiţiei ( inclusiv TVA)                                mii lei                204.991 *)    

    din aceasta: 

   construcţii - montaj                                                                         mii lei                184.746 

  (în preţuri valabile la 30.04.2013; 1 Euro=4,3224 lei) 

                 din care: 

-Valoarea investiției rest de executat                                             mii lei                161.882 *)    

 din aceasta: 

construcţii - montaj                                                                            mii lei                143.660 

Eşalonarea investiției–rest de executat 

Anul I             INV                                                                          mii lei                      46.720 

                       C+M                                                                         mii lei                      38.800 

Anul II            INV                                                                          mii lei                      70.160 

                       C+M                                                                         mii lei                      62.900 

Anul III            INV                                                                         mii lei                      45.002 

                       C+M                                                                         mii lei                      41.960 

- Capacități Totale :      

-volum de apă acumulat TOTAL                              milioane mc                   7,6  

           din care:  

  - în acumulare frontală                                milioane mc                   2,1 

  - în acumulare laterală                                milioane mc          5,5 

 - debit captat şi transportat                                           mc / s                            26  

 - aducţiune                                                     km                       4,4  

din care: 

Capacități rest de executat 

               - volum de apă acumulat în acumulare frontală   milioane mc                5,5  

                        - debit captat şi transportat                               mc / s                           26  

  - aducţiune                                         km                             4,4  

 

- Durata de realizare a investiției Total                                          luni                        42 

  din care: 

- Durata de realizare a investiției - Rest de executat                      luni                        36 
 

FACTORI DE RISC 

Obiectivul de investiţii se va proteja antiseismic potrivit prevederilor Normativului P100 - 1/2006, cu 

modificările şi completările ulterioare. 
 

FINANŢAREA INVESTIŢIEI 

Finanţarea obiectivului de investiţii se realizează, din surse proprii, credite bancare, de la bugetul de 

stat prin bugetul Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice, în limita sumelor aprobate anual cu 

această destinaţie, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice 

aprobate potrivit legii. 
 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor. 


