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Domnul Director General Florin Barbu fost prezent astăzi în județul Dolj, alături de domnul ministru Petre 

Daea pentru a verifica stadiul lucrărilor de reabilitare a infrastructurii principale la amenajarea de irigații 

Nedeia-Măceșu. 

Principalele categorii de lucrări care fac obiectul investiției constau în : 

 refacerea pereelor degradate pe 7 (șapte) canale de irigații; 

 reabilitarea unui podeț; 

 reabilitarea a 3 (trei) deversoare; 

 reabilitarea a 14 stavile; 

 reabilitarea a 4 stații de repompare (SRP1 Horezu, SRP2 Bârza, SRP6 Bârca și SRP3 Segarcea), 

care constau în: 

 reabilitarea a 3 (trei) agregate de pompare tip MV 1402, Qp=19220 mc/s, Hp=33 mca la SRP1 

Horezu; 

 reabilitarea a 2 (două) agregate tip MV 1001, Qp=10220 mc/h, Hp=15,50 mca la SRP Bârza; 

 înlocuirea 3 (trei) agregate de pompare tip  Brateș 400, Qp=1800 mc/s, Hp=15 mca la SRP6 

Bârca; 

 reabilitarea a 2 (două) agregate tip MV 803, Qp=5400 mc/h, Hp=55 mca la SRP3 Segarcea ; 

 reabilitarea instalațiilor de forță și comandă aferente agregatelor de pompare care se reabilitează 

din cadrul celor a 4 stații de repompare; 

 reabilitarea instalațiilor hidromecanice aferente agregatelor reabilitate; 

 refacerea instalațiilor de iluminat și prize de pământ aferente celor 4 stații de repompare; 

 înlocuirea a 400 m conductă de refulare DN 2300 mm la stația SRP1 Horezu; 

 înlocuirea a 100 m conductă de refulare DN 2000 mm la stația SRP2 Bârza; 

 înlocuirea a 200 m conductă de refulare DN 1600 mm la stația SRP6 Segarcea; 

 reabilitarea clădirilor stațiilor SRP1 Horezu, SRP2 Bârza, SRP6 Bârca și SRP3 Segarcea. 

 

În perioada celor 8 luni din anul 2018 (mai÷noiembrie) s-au realizat lucrări în valoare de 11.774.385 

lei fără TVA, respectiv 14.011.518 lei cu TVA, ceea ce înseamnă 64% din totalul lucrărilor din 

contract. 

 

Aceste realizări constau în : 

 refacerea pereelor degradate pe circa 7000 mp pe canallee de irigații CA0 și CD III; 

 reabilitarea a 3 stavile pe canalele CD IV, CD IVa și CD V; 

 reabilitarea a 2 (două)  pompe tip MV 1402, Qp=19220 mc/s, Hp=33 mca la SRP1 Horezu ; 

  reabilitarea a 2 (două) agregate tip MV 1001, Qp=10220 mc/h, Hp=15,50 mca la SRP2 Bârza; 

 Înlocuirea a 3 (trei) agregate de pompare tip  Brateș 400, Qp=1800 mc/s, Hp=15 mca la SRP6 

Bârca; 

 reabilitarea a 2 (două) agregate tip MV 803, Qp=5400 mc/h, Hp=55 mca la SRP3 Segarcea ; 



 
 reabilitarea instalațiilor de forță și comandă pentru 3 (trei) stații de repompare ; 

 reabilitarea instalațiilor hidromecanice pentru 3 (trei) stații de repompare; 

 refacerea instalațiilor de iluminat și prize de pământ aferente celor 4 stații de repompare; 

 înlocuirea a 400 m conductă de refulare DN 2300 mm la stația SRP1 Horezu; 

 reabilitarea clădirilor stațiilor SRP6 Bârca și SRP3 Segarcea. 

 

 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


