
HOTĂRÂRE nr. 806 din 10 august 2011 privind aprobarea Listei cuprinzând 
10 obiective de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor 

şi de mediu, precum şi a caracteristicilor principale şi a indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi 

 
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 42 alin. (1) şi (2) din Legea nr. 500/2002 privind 
finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, 
Guvernul României adoptă prezenta hotărâre. 

Art. 1 
(1)Se aprobă lista obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor şi de mediu, 
prevăzute în anexa nr. I. 
(2)Se aprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prevăzute la alin. 
(1), cuprinşi în anexele nr. II/1 - II/10. 

Art. 2 
(1)Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în anexele nr. II/1 - II/9 se face în conformitate cu prevederile 
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a 
infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul 
de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în 
buget, precum şi din alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate conform legii. 
(2)Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut în anexa nr. II/10 se face de la bugetul de stat, prin bugetul 
Ministerului Mediului şi Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din 
alte surse legal constituite, conform programelor de investiţii publice aprobate potrivit legii. 

Art. 3 
Anexele nr. I şi nr. II/1 - II/10 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4 
La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă: 
a)poziţia 19 din anexa nr. I, precum şi anexa nr. II/19 privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-
economici ai obiectivelor de investiţii "Punerea în siguranţă a nodului hidrotehnic Sânmihaiu Român, judeţul Timiş" 
la Hotărârea Guvernului nr. 442/2004 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai unor investiţii cuprinse în 
Proiectul "Diminuarea riscurilor în cazul producerii calamităţilor naturale şi pregătirea pentru situaţii de urgenţă" - 
Componenta C - "Reducerea riscurilor în caz de inundaţii şi alunecări de teren", finanţat printr-un credit extern 
acordat de Banca Mondială şi cofinanţat de la bugetul de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 
nr. 318 din 13 aprilie 2004, cu modificările ulterioare; 
b)poziţia 2 din anexa nr. IB, precum şi anexa nr. III/2 privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-
economici ai obiectivului de investiţii "Amenajări în B.H. Crişul Negru pe tronsonul Taut, Şoim, Beiuş şi a afluenţilor 
Valea Roşie şi Crişul Băiţa, judeţul Bihor" la Hotărârea Guvernului nr. 446/2007 privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de mediu, publicată în Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr. 343 din 21 mai 2007, cu modificările ulterioare; 
c)poziţia 15 din anexa nr. I, precum şi anexa nr. II/15 privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-
economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare de mal râu Tisa la Crăciuneşti, judeţul Maramureş" la Hotărârea 
Guvernului nr. 1.418/2009 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii prioritare din 
infrastructura de mediu şi dezvoltare durabilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 843 din 7 
decembrie 2009, cu modificările ulterioare; 
d)poziţia 4 din anexa nr. I, precum şi anexa nr. II/4 privind caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici 
ai obiectivului de investiţii "Punerea în siguranţă a lucrărilor existente pe râul Bârlad şi aducerea lor la clasa de 
importanţă corespunzătoare a obiectivelor apărate, aval confluenţă pârâu Crasna, judeţele Vaslui şi Galaţi" la 
Hotărârea Guvernului nr. 15/2011 privind aprobarea listei unor obiective de investiţii prioritare din infrastructura de 
mediu şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 20 
ianuarie 2011. 
-****- 
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ANEXA nr. I: LISTA obiectivelor de investiţii prioritare din infrastructura de 
gospodărire a apelor şi de mediu 

Nr. 
crt. 

Denumirea 

1. Consolidare de mal râu Tisa la Crăciuneşti, judeţul Maramureş 



2. Amenajare Valea Borşa şi afluenţi pe tronsonul Răscruci-Borşa, judeţul Cluj 
3. Amenajare Valea Dipşa în localităţile Chiraleş şi Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud 
4. Amenajare Valea Maja şi afluenţi, confluenţa cu râul Crasna, judeţele Sălaj şi Satu Mare 
5. Regularizare Valea Mare şi Boşneag la Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin 
6. Regularizare pârâu Nădrag şi afluenţi pe sector amonte localitatea Nădrag - confluenţa râu 

Timiş, judeţul Timiş 
7. Amenajare râu Nera şi afluenţi pe sectorul Borlovenii Vechi-Sopotu Nou Zlatiţa, judeţul 

Caraş-Severin 
8. Punerea în siguranţă a nodului hidrotehnic Sânmihaiu Român, judeţul Timiş 
9. Punerea în siguranţă a lucrărilor existente pe râul Bârlad şi aducerea lor la clasa de 

importanţă corespunzătoare a obiectivelor apărate, aval confluenţa pârâu Crasna, judeţele 
Vaslui şi Galaţi 

10. Lucrări pentru înlăturarea calamităţilor naturale produse în bazinul hidrografic Crişul Negru, 
judeţul Bihor 

ANEXA nr. II1: CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO - 
ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Consolidare de mal râu Tisa la 
Crăciuneşti, judeţul Maramureş" 
- Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa 
Amplasament: pe malul stâng al râului Tisa, în zona frontului de captare de la Crăciuneşti, localitatea Bocicoiu 
Mare, între stâlpii de frontiera 305-304 pe o lungime pe albia râului de cca. 1,80 km. Din punct de vedere 
administrativ-teritorial, lucrările sunt amplasate în judeţul Maramureş 
Indicatorii tehnico-economici: 
Valoarea totală a investiţiei etapa I + etapa II (inclusiv 
TVA) (în preţuri valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 
4,0984 lei), 
din care: 

mii lei 84.075*) 

de finanţat - rest de finanţat - etapa II mii lei 81.225 
din aceasta:     
construcţii-montaj mii lei 47.018 
Eşalonarea investiţiei - etapa II - rest de finanţat     
Anul I 
INV/C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
25.000/17.000 

Anul II 
INV/ C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
56.225/30.018 

Capacităţi totale: etapa I + etapa II     
- refacere dig de închidere la cote finale km 0,130 
- prelungire traversă T3 
(cota coronamentului fiind definitivă) 

km 0,102 

- refacere dig de dirijare km 0,470 
- refacere consolidări de mal (C1) km 0,300 
- consolidări de mal (C2-C3) km 1,550 
- traverse îngropate     
- traversa T1 m 359 
- traversa T2 m 427 
- traversa T3, m 373 
din care:     
Etapa I     
- refacere dig de închidere 
(cota coronamentului fiind la cote parţiale) 

km 0,130 

- prelungire traversă T3 
(cota coronamentului fiind definitivă) 

km 0,102 

Etapa II - rest de executat     
- refacere dig de închidere la cote finale km 0,130 
- refacere dig de dirijare km 0,470 
- refacere consolidări de mal (C1) km 0,300 
- consolidări de mal (C2-C3) km 1,550 
- 3 traverse îngropate     
- traversa T1 m 359 
- traversa T2 m 427 
- traversa T3 m 373 
Durata de realizare a investiţiei luni 21 
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor. 
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 face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi 



Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, 
potrivit programelor de investiţii publice aprobate conform legii. 

ANEXA nr. II2: CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO - 
ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Amenajare Valea Borşa şi afluenţi pe 
tronsonul Răscruci-Borşa, judeţul Cluj" 
- Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa 
Amplasament: pe cursul Văii Borşa (cod cadastral II.1-31-22) în albia minoră, în zona localităţilor Răscruci şi 
Borşa, judeţul Cluj 
Indicatorii tehnico-economici: 
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 
(în preţuri valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei), 
din care: 

mii lei 41.256*) 

construcţii-montaj mii lei 26.344 
Eşalonarea investiţiei     
Anul I 
INV/C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
13.700/8.800 

Anul II 
INV/C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
13.700/8.800 

Anul III 
INV/C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
13.856/8.744 

Capacităţi:     
- reprofilare albie - Total, km 17,30 
din care:     
- reprofilare albie Valea Borşa km 12,70 
- reprofilare albie afluenţi km 4,60 
- consolidare de mal - Total, km 6,80 
din care:     
- consolidare de mal Valea Borşa km 5,20 
- consolidare de mal afluenţi km 1,60 
Durata de realizare a investiţiei luni 36 
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor. 
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 face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, 
potrivit programelor de investiţii publice aprobate conform legii. 

ANEXA nr. II3: CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO - 
ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Amenajare Valea Dipşa în localităţile 
Chiraleş şi Teaca, judeţul Bistriţa-Năsăud 
- Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa 
Amplasament: pe Valea Dipşa (cod cadastral II.1-24-6) în albia minoră, în zona intravilanului localităţilor Teaca, 
Viile Tecii, Dipşa, Galaţii Bistriţei, Tigău, Chiraleş, judeţul Bistriţa Năsăud 
Indicatorii tehnico-economici: 
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 
(în preţuri valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei), 
din care: 

mii lei 39.965*) 

construcţii-montaj mii lei 25.528 
Eşalonarea investiţiei     
Anul I 
INV/C+M 

  
mii lei/mii lei 

  
13.300/8.500 

Anul II 
INV/C+M 

  
mii lei/mii lei 

  
13.300/8.500 

Anul III 
INV/C+M 

  
mii lei/mii lei 

  
13.365/8.528 

Capacităţi:     
- regularizare albie km 29,85 
- consolidare de mal km 4,20 
Durata de realizare a investiţiei luni 36 
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor. 
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 face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, 
potrivit programelor de investiţii publice aprobate conform legii. 

ANEXA nr. II4: CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO - 
ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Amenajare Valea Maja şi afluenţi, 
confluenţa râul Crasna, judeţele Sălaj şi Satu Mare" 
- Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Someş-Tisa 
Amplasament: pe cursul râului Maja şi afluenţi, pe teritoriul localităţilor Chieşd, Samsud, Coşeiu, Hereclean, judeţul 
Sălaj, şi pe teritoriul localităţilor Bogdand şi Supuru de Jos, judeţul Satu Mare 
Indicatorii tehnico-economici: 
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 
(în preţuri valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei), 
din care: 

mii lei 68.712*) 

construcţii-montaj mii lei 36.650 
Eşalonarea investiţiei     
Anul I 
INV/ C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
35.000/20.000 

Anul II 
INV/ C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
33.712/16.650 

Capacităţi:     
- amenajare albie km 45,00 
- 3 acumulări pentru atenuarea viiturilor milioane m3 1,60 
Durata de realizare a investiţiei luni 24 
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor. 
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 face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, 
potrivit programelor de investiţii publice aprobate conform legii. 

ANEXA nr. II5: CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO - 
ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Regularizare Valea Mare şi Boşneag la 
Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin" 
- Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat 
Amplasament: în bazinul hidrografic al fluviului Dunărea (cod cadastral XIV-1), pe cursul pârâului Valea Mare (cod 
cadastral XIV-1.3.1), al pârâului Boşneag (cod cadastral XIV-1.3), al pârâului Pârva Reca (cod cadastral XIV-1.2) şi 
pe malul fluviului Dunărea, pe teritoriul administrativ al oraşului Moldova Nouă şi al localităţii Moldova Veche, 
judeţul Caraş-Severin 
Indicatorii tehnico-economici: 
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 
(în preţuri valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei), 
din care: 

mii lei 36.630*) 

construcţii-montaj mii lei 21.672 
Eşalonarea investiţiei     
Anul I 
INV/ C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
11.300/6.700 

Anul II 
INV/ C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
11.300/6.700 

Anul III 
INV/ C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
11.300/6.700 

Anul IV 
INV/ C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
2.730/1.572 

Capacităţi:     
- amenajare albie km 8,00 
- consolidări de mal km 5,235 
- consolidări dig km 0,990 
Durata de realizare a investiţiei luni 39 
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor. 
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 face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, 
potrivit programelor de investiţii publice aprobate conform legii. 

ANEXA nr. II6: CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO - 
ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Regularizare pârâu Nădrag şi afluenţi pe 
sector amonte localitatea Nădrag - confluenţa râu Timiş, judeţul Timiş" 
- Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat 
Amplasament: În bazinul hidrografic Timiş, pe cursul pârâului Nădrag (cod cadastral V-2.26) - pe sectorul amonte 
localitatea Nădrag până la confluenţa cu râul Timiş - şi pe cursul pârâului Cornetu (cod cadastral V-2.26.2) - afluent 
de stânga al pârâului Nădrag, judeţul Timiş 
Indicatorii tehnico-economici: 
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 
(în preţuri valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei), 
din care: 

mii lei 36.474*) 

construcţii-montaj mii lei 21.214 
Eşalonarea investiţiei     
Anul I 
INV /C+M 

  
mii lei/mii lei 

  
12.100/7.100 

Anul II 
INV/ C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
12.100/7.100 

Anul III 
INV/C+M 

  
mii lei/mii lei 

  
12.274/7.014 

Capacităţi:     
- amenajare albie km 6,00 
- consolidări de mal km 12,54 
Durata de realizare a investiţiei luni 36 
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor. 
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 face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, 
potrivit programelor de investiţii publice aprobate conform legii. 

Anexa nr. II7: CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO-
ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Amenajare râu Nera şi afluenţi pe 
sectorul Borlovenii Vechi - Sopotu Nou Zlatiţa, judeţul Caraş-Severin" 
- Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat 
Amplasament: În albia şi pe malurile râului Nera şi afluenţi ( cod cadastral VI-1), în valea Almăjului şi la ieşirea 
râului din Cheile Nerei până la Socol, judeţul Caraş-Severin 
Indicatorii tehnico-economici: 
- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) (în preţuri 
valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei), 
din care: 

  29.010 *) 

construcţii-montaj mii lei 18.398 
Eşalonarea investiţiei     
Anul I 
INV/C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
10.000/6.100 

Anul II 
INV/C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
10.000/6.100 

Anul III 
INV/C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
9.010/6.198 

Capacităţi:     
- recalibrare albie km 12,942 
- consolidări de mal km 9,458 
- praguri buc. 54 
- staţie de pompare la Socol buc. 1 
- canal dalat la Socol km 1,624 
Durata de realizare a investiţiei luni 36 
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor. 
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 face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, 
potrivit programelor de investiţii publice aprobate conform legii. 

ANEXA nr. II8: CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO - 
ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Punerea în siguranţă a nodului 
hidrotehnic Sânmihaiu Român, judeţul Timiş" 
- Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Banat 
Amplasament: În bazinul hidrografic Bega - Timiş - Caraş, pe cursul de apă Bega (cod cadastral V-1), amonte de 
localitatea Sânmihaiu Român, la km 28+200, în locaţia nodului hidrotehnic Sânmihaiu Român, judeţul Timiş 
Indicatorii tehnico-economici: 
- Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 
(în preţuri valabile la 30 aprilie 2011; 1 euro = 4,0744 lei), 
din care: 

mii lei 47.339 *) 

de finanţat - rest de finanţat mii lei 42.997 
din aceasta:     
construcţii - montaj mii lei 26.239 
Eşalonarea investiţiei - rest de executat     
Anul I 
INV/ C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
10.800/6.800 

Anul II 
INV/ C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
20.000/12.000 

Anul III 
INV/ C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
10.800/6.800 

Anul IV 
INV/ C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
1.397/639 

Capacităţi:     
Punerea în siguranţă a nodului hidrotehnic     
- echipament hidromecanic nou buc. 1 
- reabilitare ecluză     
- consolidare sas ecluză m2 1.000 
Durata de realizare a investiţiei luni 40 
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor. 
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 face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, 
potrivit programelor de investiţii publice aprobate conform legii. 

ANEXA nr. II9: CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO - 
ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Punerea în siguranţă a lucrărilor existente 
pe râul Bârlad şi aducerea lor la clasa de importanţă corespunzătoare a 
obiectivelor apărate, aval confluenţa pârâu Crasna, judeţele Vaslui şi Galaţi" 
- Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Prut - Bârlad 
Amplasament: în bazinul hidrografic Bârlad, aval confluenţă cu pârâu Crasna, în lunca îndiguită şi regularizată a 
râului Bârlad, afluent de stânga al râului Siret (cod cadastral XII-1.78), judeţele Vaslui şi Galaţi 
Indicatori tehnico-economici: 
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 
(în preţuri valabile la 31 martie 2011; 1 euro = 4,0984 lei), 
din care: 

mii lei 388.063*) 

Construcţii-montaj mii lei 232.696 
Eşalonarea investiţiei     
Anul I 
INV/ C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
74.100/43.300 

Anul II 
INV/ C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
125.000/74.200 

Anul III 
INV/ C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
89.900/54.300 

Anul IV 
INV/ C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
50.500/30.900 

Anul V 
INV/ C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
48.563/29.996 



Capacităţi:     
- amenajare albie km 130,00 
Durata de realizare a investiţiei luni 60 
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor. 
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 face în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 
105/2010 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobată cu modificări şi completări 
prin Legea nr. 15/2011, cu completările ulterioare, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi 
Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, 
potrivit programelor de investiţii publice aprobate conform legii. 

ANEXA nr. II10: CARACTERISTICILE PRINCIPALE ŞI INDICATORII TEHNICO - 
ECONOMICI ai obiectivului de investiţii "Lucrări pentru înlăturarea calamităţilor 
naturale produse în bazinul hidrografic Crişul Negru, judeţul Bihor" 
- Titular: Ministerul Mediului şi Pădurilor 
Beneficiar: Administraţia Naţională "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Crişuri-Oradea 
Amplasament: pe cursul mijlociu al râului Crişul Negru, pe sectorul delimitat între localităţile Beiuş şi Tăut, pe 
pârâul Valea Roşie şi afluenţii acestuia pe tronsonul cuprins între localităţile Roşia şi Pocola şi pârâul Crişul Băiţa, 
cu afluenţii săi, între localităţile Seghişte, Hârşeşti, Câmpani, Fânaţe, Nucet şi Băiţa, judeţul Bihor 
Indicatorii tehnico-economici: 
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA) 
(în preţuri valabile la 30 aprilie 2011; 1 euro = 4,0744 lei), 
din care: 

mii lei 187.434*) 

de finanţat - rest de finanţat, mii lei 131.226 
din aceasta:     
construcţii-montaj mii lei 107.411 
Eşalonarea investiţiei - rest de executat     
Anul I 
INV/ C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
26.200/21.500 

Anul II 
INV/ C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
32.800/26.900 

Anul III 
INV/ C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
32.800/26.900 

Anul IV 
INV/ C+M 

  
mii lei/ mii lei 

  
39.426/32.111 

Capacităţi:     
- reprofilare albie km 22,050 
- diguri de apărare km 24,535 
- supraînălţări diguri km 4,575 
- apărări de mal km 28,305 
- parapet din beton km 5,935 
- impermeabilizări cu beton mp 1.220 
- tăieri de cot km 2,370 
- refacere prag de priză km 0,240 
- prag de fund buc. 19 
- subtraversări buc. 70 
- poduri buc. 3 
- canton de exploatare buc. 1 
- sistem informaţional buc. 1 
Durata de realizare a investiţiei luni 48 
*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluţiei ulterioare a preţurilor. 
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 face de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Mediului şi Pădurilor, în 
limita sumelor aprobate anual cu această destinaţie în buget, precum şi din alte surse legal constituite, potrivit 
programelor de investiţii publice aprobate conform legii. 
Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 592 din data de 22 august 2011 
 


