
Proiectul de amenajare a Vãii Adona din
judeþul Bihor se apropie de finalizare. Potrivit
graficului investiþia va fi încheiatã în aceastã lunã, ne-a
precizat domnul Dumitru Voloºeniuc, director al
Administraþiei Bazinale de Apã Criºuri.

Valoarea totalã a investiþiei este de apriximativ 4,03
milioane euro. Din aceastã sumã 2,77 milioane euro au

fost acordate prin Programul Operaþional Sectorial
Mediu, iar 1,26 milioane lei din bugetul de stat.

Investiþia a presupus amenajarea albiei prin
recalibrare pe lungimea 591 m, construcþia canalului
a c o p e r i t d i n b e t o n p e l u n g i m e a d e 6 6 8 m ,
consolidarea malurilor cu pereu din dale de beton pe
lungimea de 1,37 km. Totodatã a fost realizat zidul de

sprijin de greutate din beton pe lungimea de 100 m.
Râul Adona traverseazã o zonã de locuinþe colective

din municipiului Oradea. În timp, ca urmare a
executãrii unor lucrãri în zona riveranã ºi a depunerii
de aluviuni, capacitatea de tranzitare a albiei a devenit
foarte redusã.
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Valea Adona a fost amenajatã
Administraþia Bazinalã de Apã Criºuri

Investiþii

Investiþiile derulate de Admi-
nistraþia Bazinalã de Apã Siret vizeazã
stãvilirea furiei râurilor Bistriþa, Cracãu,
Putna ºi a pârâului Voitinel cu afluenþii sãi.

Râul Bistriþa nu va mai
devasta zona Borca-Poiana
Teiului

Cel mai mare proiect îºi propune
reducerea gradului de risc la inundaþii
pe râul Bistriþa, sector Borca-Poiana
Teiului, judeþul Neamþ. Lucrãrile vor
presupune costuri evaluate la suma de
13,4 milioane euro fãrã TVA. Necesi-
tatea investiþiei a apãrut ca urmare a
depãºirii cotelor de inundaþie în mod
frecvent pe râul Bistriþa pe sectorul
Borca-Poiana Teiului, ne-a precizat
domnul dr. ing. Emil Vamanu, directorul
Administraþiei Bazinale de Apã Siret.

Obiectivele investiþei sunt: realizarea
de diguri de apãrare pe o lungime de
6,41 km în satele Galu, Sãvineºti, Soci ºi
Dreptu ºi a unui zid de sprijin pe o
lungime de 4,5 km în satele Frumosu ºi
Vadu Rãu. Totodatã în satul Pârâului
Fagului se va realiza un semidig pe o
lungime de 0,498 km ºi îndiguirea ºi
consolidarea taluzelor cu pereu din
zidãrie de piatrã pe 1,234 km. În satul
Buºmei se va construi un semidig ºi un
parapet în lungime de 0,907 km. Satul
Stejaru va beneficia de un zid de sprijin
în lungime de 0,744 km ºi un semidig cu
parapet în lungime de 0,71 km.

În anul 2010 s-a derulat procedura de
achiziþie publicã pentru execuþia lucrãrilor.

Contractul de lucrãri a fost semnat în
decembrie 2010 cu societatea Lescaci Com.

Lucrãri le au debutat în 2011 pe

tronsonul din zona localitãþii Dreptu, în
lungime de 1,32 km. Pe acest segment
s-au înregistrat cele mai mari pierderi în
urma viiturilor.

La începutul lunii februarie 2013
studiul de fezabilitate era în curs de
reactualizare ºi urma sã se elaboreze
apl icaþia de finanþare în vederea
obþinerii de fonduri prin Programul
Operaþional Sectorial Mediu.

P e r i o a d a d e i m p l e m e n t a r e a
investiþiei este de 16 luni.

Proiectul de amenajare a
albiei Cracãului se aflã în
curs de evaluare

Pe albia râului Cracãu la Bodeºti ,
judeþul Neamþ, se plãnuieºte realizarea
de diguri de protecþie pe lungimea de
4,435 km. De asemenea se vor construi
ziduri de sprijin din beton ciclopian pe
lungimea de 500 ml ºi se vor executa
lucrãr i de recal ibrare a albiei pe
lungimea de 4,35 km. Implementarea
proiectu lu i se va d esf ãºu ra pe o
p e r i o a d ã d e 4 0 d e l u n i , p o t r i v i t
domnului dr. ing. Emil Vamanu, director
al Administraþiei Bazinale de Apã Siret.

Proiectul se ridicã la suma estimativã de
4,5 milioane euro fãrã TVA. Studiul de
fezabilitate aferent investiþiei a fost elaborat
ºi aprobat. Totodatã este în curs de evaluare
aplicaþia de finanþare în vederea obþinerii de
fonduri prin Programul Operaþional Secto-
rial de Mediu, Axa 5.

Se cautã surse de finanþare
pentru amenajarea râului
Putna

Proiectul de amenajare a râului Putna
pe zona comunei Þi feºt i , judeþul
Vrancea, va presupune lucrãri de
îndiguire pe o lungime de 12 km ºi de
reprofilare albie pe o lungime de 8,6
km. Implementarea investiþiei va dura
24 de luni.

Studiul de fezabilitate este elaborat ºi
aprobat. Urmeazã sã se identifice surse
d e f i n a n þ a r e p e n t r u r e a l i z a r e a
investiþiei.

Lucrãri de reprofilare pe
albia pârâului Voitinel

Lucrãri de amenajare se vor realiza ºi pe
albia pârâului Voitinel ºi a afluenþilor
sãi. Se vor executa lucrãri de reprofilare
a l b i e p e l u n g i m e a d e 3 , 1 5 k m ,
consolidare a malurilor pe lungimea de
2,86 km. De asemenea se vor realiza 20
de praguri de fund ºi 10 podeþe/punþi.
Costurile proiectului au fost evaluate la
suma de 3,8 milioane euro fãrã TVA.

Potrivit graficului a fost stabilitã o
perioadã de implementare de 16 luni.

Studiul de fezabilitate al proiectului
este elaborat ºi aprobat, iar aplicaþia de
finanþare în vederea obþinerii fondurilor
prin Programul Operaþional Sectorial de
Mediu se aflã în curs de evaluare.

Valea Adona - Pereu dale tip fagure.

Se realizeazã lucrãri de amenajare pe râul Bistriþa
Administraþia Bazinalã de Apã Siret

Râul Bistriþa.
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Devierea Someºului Mic în
zona aeroportului Cluj-Napoca va
permite construirea unei piste de
decolare/ aterizare de 3.500 m.

Investiþia face parte din proiectul
„ A m e n a j a r e r â u S o m e º u l M i c î n
municipiul Cluj-Napoca”.

Contractul de proiectare ºi execuþie a

f o s t a c o r d a t a s o c i e r i i S o c o t -
Tehnodomus-Azimut COM-Aquaprociv
Proiect. Pânã la finele lunii ianuarie
fusese realizat proiectul tehnic aferent
investiþiei, potrivit reprezentanþilor
A d m i n i s t r a þ i e i B a z i n a l e d e A p ã
Someº-Tisa.

Proiectul cuprinde lucrãri specifice de

a m e n a j a r e a a l b i e i , î n d i g u i r i ,
construirea ziduri lor de spri j in ºi
consolidarea malurilor pe Someºul Mic
ºi pe afluenþi (Becaº, Murãtori, Zãpodie,
Canalul Morii, confluenþã râu Nadãº), în
Cluj-Napoca.

Lucrãrile vor fi executate în funcþie de
sursele de finanþare asigurate de cãtre

ordonatorul principal de credite, prin
programele anuale de investiþii.

Amenajarea râului Someºul Mic în municipiul
Cluj-Napoca
Administraþia Bazinalã de Apã Someº-Tisa

Proiecte de apãrare împotriva inundaþiilor în
trei judeþe - Olt, Vâlcea, Covasna - sunt derulate de
Administraþia Bazinalã de Apã Olt.

Licitaþia pentru lucrãrile de pe Casin
este aproape finalizatã

În judeþul Covasna se vor realiza lucrãri de regularizare
a pârâului Caºin pe sectorul Târgu Secuiesc – Valea
Seacã. Astfel, se va lucra la regularizarea albiei pe o
lungime de 16,08 km. Totodatã se va construi un zid
din beton cu o lungime de 0,249 km, iar malul va fi
consolidat pe o lungime de 11,83 km, ne-a precizat
domnul inginer Lucian Chera din cadrul Unitãþii de
Implementare a Proiectelor a Administraþiei Bazinale
de Apã Olt.

În cadrul proiectului a fost lansatã licitaþia pentru

lucrãri, ofertele fiind în faza de evaluare pentru
desemnarea ofertantului caºtigãtor la finele lunii
ianuarie.

Proiectul de regularizare a pârâului
Bistriþa a fost depus spre finanþare

Investiþii de apãrare împotriva inundaþiilor vor fi
implementate ºi în judeþul Vâlcea. Lucrãrile vor viza
regularizarea pârâului Bistriþa pe sectorul Costeºti-Bãbeni.
Potrivit evaluãrilor realizate costurile se vor ridica la suma
de 18,1 milioane euro fãrã TVA. Albia râului va fi
amenajatã pe o lungime de 18,6 km. De asemenea malul
va fi protejat cu gabioane pe o lungime de 10 km, se vor
realiza cãderi de beton ºi praguri de fund.

La finele lunii ianuarie cererea de finanþare prin
Programul Operaþional Sectorial Mediu fusese depusã,

proiectul aflându-se în perioada de evaluare.

Urmeazã sã fie semnat contractul de
finanþare pentru lucrãrile de pe râul Olteþ

Un proiect de dimensiuni mai mici faþã de cele douã
menþionate anterior va fi implementat ºi în judeþul Olt.
Lucrãrile vor avea în vedere regularizarea râului Olteþ
investiþia fiind estimatã la suma de 4,3 milioane euro
fãrã TVA. Se vor construi diguri pe o lungime de 4,2
km, se va înãlþa un parapet cu lungimea de 540 m ºi
traverse pe o lungime de 640 m.

Cererea de finanþare prin Programul Operaþional Re-
gional a acestui proiect a fost aprobatã. La finele lunii
ianuarie urma sã fie semnat contractul de finanþare ºi
sã demareze organizarea licitaþiei pentru atribuirea
lucrãrilor.

Investiþii de protecþie împotriva inundaþiilor în trei judeþe

Investiþii

Siguranþa împotriva inundaþiilor
pentru peste 50.000 de locuitori din
judeþul Ialomiþa va fi asiguratã prin douã
proiecte de investiþii implementate de
Administraþia Bazinalã de Apã Buzãu-
Ialomiþa.

Investiþiile se ridicã la suma totalã
estimatã de 24,7 milioane euro fãrã TVA.
Lucrãrile sunt propuse spre finanþare din
fonduri externe nerambursabile prin
Programul Operaþional Sectorial Mediu,
Axa 5, Sector “Protecþia împotriva
inundaþiilor ºi reducerea eroziunii
costiere”. Cererea de finanþare se aflã în
curs de aprobare, ne-a precizat doamna
inginer Adriana Petcu, director în cadrul

Administraþiei Bazinale de Apã Buzãu-
Ialomiþa.

Aproape 70 km de diguri vor fi
supraînãlþaþi

Primul proiect reprezintã a doua etapã a
lucrãr i lor de punere în siguranþã
împotriva inundaþiilor pe râul Ialomiþa ºi
afluenti pe sectorul Slobozia- Þãndãrei.
Investiþia va presupune costuri estima-
tive de 15 milioane euro fãrã TVA.

Se va realiza supraînãlþarea digurilor
pe o lungime de 67,4 km, se va construi
un dig nou de 3,5 km. Totodatã malul
va fi consolidat pe o lungime de 0,625
km, se va reabilita stãvilarul valea

Crivaia ºi se va ridica o construcþie de
exploatare. Lucrãrile de execuþie vor fi
realizate de compania Hidroconstrucþia
din Bucureºti.

15.000 ha de terenuri din
15 localitãþi vor fi ferite de
inundaþii

A d m i n i s t r a þ i a B a z i n a l ã d e A p ã
Buzãu-Ialomiþa implementeazã ºi
proiectul de punere în siguranþã a
l u c r ã r i l o r d e a p ã r a r e î m p o t r i v a
inundaþiilor pe râul Ialomiþa ºi afluenþi,
în zona municipiului Urziceni. Acest
proiect este de asemenea la etapa a
doua de implementare, în valoarea

estimatã de 9,7 milioane euro fãrã TVA.
Lucrãrile vor presupune supraînãlþarea

digurilor pe o lungime de 29,46 km,
construcþia unui dig nou cu lungimea de
5,4 km. Se vor realiza ºi consolidãri de mal
pe o lungime de 0,750 km ºi se va realiza
o construcþie de exploatare.

Contractul de execuþie pentru acest
proiect a fost încheiat cu compania Apasco
din Maneciu, potrivit doamnei Petcu.

Ambele proiecte vor fi implementate
într-o perioadã de 36 de luni.

Lucrãri de supraînãlþare a digurilor în judeþul Ialomiþa
Administraþia Bazinalã de Apã Buzãu-Ialomiþa
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