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

Daea pentru a verifica stadiul lucrărilor de reabilitare a infrastructurii principale din Amenajarea Terasa 

Ialomiţa-Călmăţui. 

Prezentul proiect are o valoare de 40.918.382 lei și presupune executarea lucrărilor de reabilitare pentru 3 

staţii de repompare şi 7 canale de distribuţie a apei (lungime propusă pentru reabilitat 6 km), după cum 

urmează: 

 Staţia de repompare SRPA 1 LACU REZI (suprafaţă deservită 205000 ha): lucrări de decolmatare a 

bazinului de aspiraţie, curăţare şi reparare a perului din bazinul de aspiraţie; lucrări de reabilitare la 

platforma electropompelor; lucrări de reabilitare la instalaţiile hidromecanice; lucrări de decolmatare 

a bazinului de refulare, curăţare şi reparare a pereului din bazinul de refulare; lucrări de reabilitare la 

instalaţii electrice şi automatizări; lucrări de reabilitare la clădirea energetică, compuse din reparaţii 

la acoperiş, înlocuire burlane şi jgheaburi, ferestre, uşi, lucrări de tencuieli, vopsitorii şi împrejmuire; 

 Staţia de repompare SRPA III, unde vom executa următoarele lucrări: lucrări de decolmatare a 

bazinului de aspiraţie, curăţare şi reparare a pereului din bazinul de aspiraţie; lucrări de reabilitare la 

platforma electropompelor; lucrări de reabilitare la instalaţiile hidromecanice; lucrări de decolmatare 

a bazinului de refulare, curăţare şi reparare a pereului din bazinul de refulare; lucrări de reabilitare la 

instalaţii electrice şi automatizări; lucrări de reabilitare la clădirea energetică compuse din reparaţii la 

acoperiş, înlocuire burlane şi jgheaburi, ferestre, uşi, lucrări de tencuieli, vopsitorii şi împrejmuire; 

 Staţia de repompare SRPA IIIA, unde vom executa următoarele lucrări: lucrări de decolmatare a 

bazinului de aspiraţie, curăţare şi reparare a pereului din bazinul de aspiraţie; lucrări de reabilitare la 

platforma electropompelor; lucrări de reabilitare la instalaţiile hidromecanice; lucrări de decolmatare 

a bazinului de refulare, curăţare şi reparare a pereului din bazinul de refulare; lucrări de reabilitare la 

instalaţii electrice şi automatizări; lucrări de reabilitare la clădirea energetică compuse din reparaţii la 

acoperiş, înlocuire burlane şi jgheaburi, ferestre, uşi, lucrări de tencuieli, vopsitorii şi împrejmuire. 

 

În ceea ce priveşte reabilitarea canalelor de irigaţii, vom executa următoarele lucrări: lucrări de reabilitare a 

unor tronsoane din canalele de irigaţii, după cum urmează: CA Terasă- se propun a se reabilita 2 stavile 

plane; CD1 – suprafaţă propusă pentru reabilitat 2350 mp, reabilitare 1 vană avio avis şi 3 stăvilare; CD2 – 

suprafaţă propusă pentru reabilitat 1720 mp, reabilitare 3 vane avio avis; CD3 – se reabilitează 4 vane avio 

avis; CD3a – suprafaţă propusă pentru reabilitat 112 mp, reabilitare 3 stavile plane; CD5 – suprafaţă 

propusă pentru reabilitat 1200 mp, reabilitare 5 vane avio avis; CD7 – suprafaţă propusă pentru reabilitat 

1420 mp, reabilitare 2 vane avio avis. 

 

 

 

 



 
 

 

 
 

 
 



 

 
 

 


