
 

                                                                                       

 Anexa nr. II / 1  la H.G nr............. 
 

 
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI 
OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

 

 

 

“ REABILITARE DRUM FORESTIER DOFTEANA AXIAL  

 JUDEȚUL BACĂU ” 

 
 

TITULAR:                    Ministerul Mediului și Pădurilor 

 

BENEFICIAR:             Regia Națională a Pădurilor – Romsilva - Direcția Silvică Bacău 

 

AMPLASAMENT:      Ocolul Silvic Târgu-Ocna, comuna Dofteana, județul Bacău 

 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

 

- Valoarea totalǎ a investiției ( inclusiv TVA)                          mii lei                     1.642*)          

  (în prețuri valabile la 31.01.2007; 1 Euro=3,4084lei) 

               

   din care: 

   construcții - montaj                                                                    mii lei                       1.460 

 

 

- Capacități:      

 

- lungime drum                                                                          km                             9                         

 

- Durata de realizare                                                                     luni                            6 

 

FACTORI DE RISC 

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

modificările și completările ulterioare. 

 

FINANȚAREA INVESTIȚIEI 

 

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor 

forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere asigurat conform 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.109/2008 cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin 

bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, 

precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit 

legii. 

 

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor. 
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                                                                                       Anexa nr. II / 2  la H.G nr............. 
 

 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI 

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
 

 

“ REABILITARE DRUM FORESTIER SĂRĂRIE AXIAL, JUDEȚUL BACĂU ” 

 
 
 

TITULAR:                    Ministerul Mediului și Pădurilor 

 

BENEFICIAR:             Regia Națională a Pădurilor – Romsilva - Direcția Silvică Bacău  

 

AMPLASAMENT:      Ocolul Silvic Târgu Ocna, comuna Dofteana, județul Bacău 

 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

- Valoarea totalǎ a investiţiei ( inclusiv TVA)                                mii lei                 4.806*)          

  (în preţuri valabile la 31.01.2012; 1 Euro=4,3433 lei) 

                 din care: 

construcţii - montaj                                                                           mii lei                   4.418 

              

  din care: 

 

Valoarea investiției rest de executat                                               mii lei                  3.122*)        

 din aceasta: 

construcţii - montaj                                                                            mii lei                  2.846 

 
 

 

- Capacități:      

- lungime drum                                                                             km                      9,80                         

    
 

-Durata de realizare rest de executat                                              luni                      12 

 

 

FACTORI DE RISC 

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

modificările și completările ulterioare. 

 

FINANȚAREA INVESTIȚIEI 

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor 

forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere asigurat conform 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.109/2008 cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin 

bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, 

precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit 

legii. 

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor. 

2/12 



 

 

 

                                                                                       Anexa nr. II / 3  la H.G nr............. 
 

 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI 

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
 

 

 

“ REABILITARE DRUM FORESTIER CIUNGET, JUDEȚUL BACĂU ” 

 
 
 

TITULAR:                    Ministerul Mediului și Pădurilor 

 

BENEFICIAR:             Regia Națională a Pădurilor – Romsilva - Direcția Silvică Bacău  

 

AMPLASAMENT:      Ocolul Silvic Târgu Ocna, comuna Dofteana,  județul Bacău, 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

- Valoarea totalǎ a investiţiei ( inclusiv TVA)                                mii lei                 3.082*)          

  (în preţuri valabile la 31.01.2012; 1 Euro=4,3433 lei) 

                 din care: 

construcţii - montaj                                                                           mii lei                   2.652 

              

  din care: 

 

Valoarea investiției rest de executat                                               mii lei                  3.006*)        

 din aceasta: 

construcţii - montaj                                                                            mii lei                  2.621 

 
 

 

- Capacități:      

- lungime drum                                                                              km                      10,2                         

    

 

-Durata de realizare rest de executat                                              luni                      12 

 

 

FACTORI DE RISC 

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

modificările și completările ulterioare. 

 

FINANȚAREA INVESTIȚIEI 

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor 

forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere asigurat conform 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.109/2008 cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin 

bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, 

precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit 

legii. 

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor. 
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Anexa nr. II / 4  la H.G nr............. 
 

 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI 

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
 

 

“ REABILITARE DRUM AUTO FORESTIER SIRIU AXIAL,  

JUDEȚUL BUZĂU ” 

 
 

TITULAR:                    Ministerul Mediului și Pădurilor 

 

BENEFICIAR:             Regia Națională a Pădurilor – Romsilva - Direcția Silvică Buzău 

 

AMPLASAMENT:      localitatea Siriu,  județul Buzău, 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

- Valoarea totalǎ a investiţiei ( inclusiv TVA)                                mii lei                 3.887*)          

  (în preţuri valabile la 31.01.2012; 1 Euro=4,3433 lei) 

                 din care: 

construcţii - montaj                                                                           mii lei                   3.477             

  din care: 
 

Valoarea investiției rest de executat                                               mii lei                  2.706*)        

 din aceasta: 

construcţii - montaj                                                                            mii lei                  2.397 
 

Eşalonarea investiției rest de executat      

         Anul I       INV                                                                          mii lei                   1.500 

                         C+M                                                                           mii lei                  1.240 

         Anul II       INV                                                                         mii lei                   1.206 

                           C+M                                                                        mii lei                   1.157 

 

- Capacități:      

- lungime drum                                                                               km                      17,4                        

    

-Durata de realizare rest de executat                                               luni                      16 

 

FACTORI DE RISC 

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

modificările și completările ulterioare. 

 

FINANȚAREA INVESTIȚIEI 

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor 

forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere asigurat conform 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.109/2008 cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin 

bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, 

precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit 

legii. 

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor. 
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Anexa nr. II / 5  la H.G nr............. 
 

 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI 
OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

 

 

“ REABILITARE DRUM FORESTIER SIBIȘEL, JUDEȚUL HUNEDOARA ” 

 

TITULAR:                    Ministerul Mediului și Pădurilor 

 

BENEFICIAR:             Regia Națională a Pădurilor – Romsilva - Direcția Silvică Hunedoara 

 

AMPLASAMENT:      Ocolul Silvic Geoagiu (fost O.S. Geoagiu), comuna Beriu, județul  

Hunedoara  

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

- Valoarea totalǎ a investiţiei ( inclusiv TVA)                                mii lei                 13.713*)          

  (în preţuri valabile la 31.01.2012; 1 Euro=4,3433 lei) 

                 din care: 

construcţii - montaj                                                                           mii lei                   12.493             

  din care: 
 

Valoarea investiției rest de executat                                               mii lei                  6.344*)        

 din aceasta: 

construcţii - montaj                                                                            mii lei                  5.631 
 

 

Eşalonarea investiției rest de executat      

         Anul I       INV                                                                          mii lei                   4.000 

                         C+M                                                                           mii lei                  3.600 

         Anul II       INV                                                                         mii lei                   2.344 

                           C+M                                                                         mii lei                   2.031 

 

- Capacități:      

- lungime drum                                                                              km                      40,5                         

    

-Durata de realizare rest de executat                                               luni                      20 

 

FACTORI DE RISC 

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

modificările și completările ulterioare. 

 

FINANȚAREA INVESTIȚIEI 

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor 

forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere asigurat conform 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.109/2008 cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin 

bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, 

precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit 

legii. 

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor. 
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Anexa nr. II / 6  la H.G nr............. 
 

 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI 

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
 

 

“ REABILITARE DRUM FORESTIER BELIA GURGUIATA,  

JUDEȚUL PRAHOVA ” 

 
 

TITULAR:                    Ministerul Mediului și Pădurilor 

 

BENEFICIAR:             Regia Națională a Pădurilor – Romsilva - Direcția Silvică Prahova 

 

AMPLASAMENT:      Ocolul Silvic Sinaia, U.P I Sinaia, localitatea Comarnic,  județul Prahova 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

 

- Valoarea totalǎ a investiţiei ( inclusiv TVA)                                mii lei                 3.833*)          

  (în preţuri valabile la 31.01.2012; 1 Euro=4,3433 lei) 

                 din care: 

construcţii - montaj                                                                           mii lei                   3.547             

  din care: 
 

 

Valoarea investiției rest de executat                                               mii lei                  967*)        

 din aceasta: 

construcţii - montaj                                                                            mii lei                  837 
 

 

- Capacități:      

- lungime drum                                                                             km                      15,38                         

    

-Durata de realizare rest de executat                                             luni                      8 

 
 

FACTORI DE RISC 

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

modificările și completările ulterioare. 

 

FINANȚAREA INVESTIȚIEI 

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor 

forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere asigurat conform 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.109/2008 cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin 

bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, 

precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit 

legii. 

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor. 
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Anexa nr. II / 7  la H.G nr............. 
 

 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI 

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
 

 

“ REABILITARE DRUM FORESTIER CALAMITAT VALEA REA,  

JUDEȚUL PRAHOVA ” 

 
 

TITULAR:                    Ministerul Mediului și Pădurilor 

 

BENEFICIAR:             Regia Națională a Pădurilor – Romsilva - Direcția Silvică Prahova 

 

AMPLASAMENT:      Ocolul silvic Sinaia, U.P X Valea Rea, localitatea  Sinaia, județul 

Prahova 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

 

- Valoarea totalǎ a investiţiei ( inclusiv TVA)                                mii lei                 2.465*)          

  (în preţuri valabile la 31.01.2012; 1 Euro=4,3433 lei) 

                 din care: 

construcţii - montaj                                                                           mii lei                   2.181            

  din care: 

 

Valoarea investiției rest de executat                                               mii lei                  789*)        

 din aceasta: 

construcţii - montaj                                                                            mii lei                  601 
 

 

- Capacități:      

- lungime drum                                                                             km                      5,39                       

    

 

-Durata de realizare rest de executat                                                 luni                      8 

 
 

FACTORI DE RISC 

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

modificările și completările ulterioare. 

 

FINANȚAREA INVESTIȚIEI 

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor 

forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere asigurat conform 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.109/2008 cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin 

bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, 

precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit 

legii. 

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor. 
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Anexa nr. II / 8  la H.G nr............. 
 

 
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI 
OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

 

 

 

 

“ REABILITARE DRUM FORESTIER VALEA REA,  

JUDEŢUL VRANCEA ” 

 
 
 

TITULAR:                    Ministerul Mediului și Pădurilor 

 

BENEFICIAR:             Regia Națională a Pădurilor – Romsilva - Direcția Silvică Vrancea 

 

AMPLASAMENT:      Ocolul Silvic Dumitreşti, U P I Jitia, Comuna Jitia, Sat Jitia de Jos, 

judeţul Vrancea. 

 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

 

- Valoarea totalǎ a investiţiei ( inclusiv TVA)                                mii lei                 1.701*)          

  (în preţuri valabile la 31.01.2007; 1 Euro=3,4084 lei) 

                 din care: 

construcţii - montaj                                                                           mii lei                   1.446            

  

- Capacități:      

 

- lungime drum                                                                              km                      7,04                       

    

 

- Durata de realizare                                                                             luni                      4 

 
 

FACTORI DE RISC 

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

modificările și completările ulterioare. 

 

FINANȚAREA INVESTIȚIEI 

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor 

forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere asigurat conform 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.109/2008 cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin 

bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, 

precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit 

legii. 

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor. 
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Anexa nr. II / 9  la H.G nr............. 
 

 
 

CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI 
OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

 

 

 

 

“ REABILITARE DRUM FORESTIER SĂRITOAREA,  

JUDEŢUL VRANCEA ” 

 
 

TITULAR:                    Ministerul Mediului și Pădurilor 

 

BENEFICIAR:             Regia Națională a Pădurilor – Romsilva - Direcția Silvică Vrancea 

 

AMPLASAMENT:      Ocolul Silvic Dumitreşti, U P I Jitia, Comuna Chiojdeni, Sat Luncile, 

judeţul Vrancea. 

 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

 

- Valoarea totalǎ a investiţiei ( inclusiv TVA)                                mii lei                 1.915*)          

  (în preţuri valabile la 31.01.2007; 1 Euro=3,4084 lei) 

                 din care: 

construcţii - montaj                                                                            mii lei                   1.652         

  

- Capacități:      

 

- lungime drum                                                                              km                      6,27                       

    

 

- Durata de realizare                                                                           luni                      12 

 
 

FACTORI DE RISC 

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

modificările și completările ulterioare. 

 

FINANȚAREA INVESTIȚIEI 

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor 

forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere asigurat conform 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.109/2008 cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin 

bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, 

precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit 

legii. 

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor. 
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Anexa nr. II / 10  la H.G nr............. 
 

 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI 

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
 

 

“ DRUM AUTO FORESTIER TRANSFORMARE CFF ROȘOȘA, 

JUDEȚUL SUCEAVA ” 
 

TITULAR:                    Ministerul Mediului și Pădurilor 

 

BENEFICIAR:             Regia Națională a Pădurilor – Romsilva - Direcția Silvică Suceava 

 

AMPLASAMENT:      Ocolul Silvic Moldovița, Unitatea de Productie II Arghel,  localitatea 

Moldovița, județul Suceava 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

- Valoarea totalǎ a investiţiei ( inclusiv TVA)                                mii lei                 2.614*)          

  (în preţuri valabile la 31.01.2012; 1 Euro=4,3433 lei) 

                 din care: 

construcţii - montaj                                                                           mii lei                   2.308           

  din care: 

Valoarea investiției rest de executat                                               mii lei                  1.075*)        

 din aceasta: 

construcţii - montaj                                                                            mii lei                  834 
 

Eşalonarea investiției rest de executat      

         Anul I       INV                                                                          mii lei                   900 

                         C+M                                                                           mii lei                  750 

         Anul II       INV                                                                         mii lei                   175 

                           C+M                                                                        mii lei                      84 

 

- Capacități:      

- lungime drum                                                                               km                      7,93                       

    

-Durata de realizare rest de executat                                                   luni                      16 

 
 

FACTORI DE RISC 

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

modificările și completările ulterioare. 

 

FINANȚAREA INVESTIȚIEI 

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor 

forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere asigurat conform 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.109/2008 cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin 

bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, 

precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit 

legii. 

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor. 
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Anexa nr. II / 11  la H.G nr............. 
 

 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI 

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
 

 

“ CORECTAREA TORENȚILOR DIN BAZINUL HIDROGRAFIC BRODINA 

ETAPA A III-A, JUDEȚUL SUCEAVA ” 

 
 

TITULAR:                    Ministerul Mediului și Pădurilor 

 

BENEFICIAR:             Regia Națională a Pădurilor – Romsilva - Direcția Silvică Suceava 

 

AMPLASAMENT:      Ocolul Silvic Brodina, U.P. III Brodina de Sus, localitatea Brodina, judeţul 

Suceava. 

 

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

- Valoarea totalǎ a investiţiei ( inclusiv TVA)                                mii lei                 6.243*)          

  (în preţuri valabile la 31.01.2012; 1 Euro=4,3433 lei) 

                 din care: 

construcţii - montaj                                                                           mii lei                   5.441           

  din care: 

Valoarea investiției rest de executat                                               mii lei                  3.016*)        

 din aceasta: 

construcţii - montaj                                                                            mii lei                  2.356 

 
 

- Capacități:      

- lungime albie consolidată                                                            km                      6,5                       

    

-Durata de realizare rest de executat                                                    luni                      8 

 
 

FACTORI DE RISC 

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

modificările și completările ulterioare. 

 

FINANȚAREA INVESTIȚIEI 

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor 

forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere asigurat conform 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.109/2008 cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin 

bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, 

precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit 

legii. 

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor. 
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Anexa nr. II / 12  la H.G nr............. 
 

 

 
CARACTERISTICILE PRINCIPALE ȘI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI 

OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
 

 

 

 

“ REABILITARE DRUM FORESTIER CALAMITAT MILCOVEL, JUDEŢUL 

VRANCEA ” 

 
 

TITULAR:                    Ministerul Mediului și Pădurilor 

 

BENEFICIAR:             Regia Națională a Pădurilor – Romsilva - Direcția Silvică Suceava 

 

AMPLASAMENT:      Ocolul Silvic Focşani, U P VI Milcovelu, Comuna Mera,  Judeţul 

Vrancea  

 

INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI 

- Valoarea totalǎ a investiţiei ( inclusiv TVA)                                mii lei                 5.085*)          

  (în preţuri valabile la 31.01.2012; 1 Euro=4,3433 lei) 

                 din care: 

construcţii - montaj                                                                            mii lei                   4.551           

  din care: 

Valoarea investiției rest de executat                                               mii lei                  1.514*)        

 din aceasta: 

construcţii - montaj                                                                             mii lei                  1.188 

 
 

- Capacități:      

- lungime drum                                                                               km                      13,10                       

    

-Durata de realizare rest de executat                                                   luni                      8 

 
 

FACTORI DE RISC 

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

modificările și completările ulterioare. 

 

FINANȚAREA INVESTIȚIEI 

 

Finanțarea obiectivului de investiții se realizează din împrumutul acordat României de Banca de 

Dezvoltare a Consiliului Europei, pentru finanțarea Proiectului destinat reconstrucției drumurilor 

forestiere afectate de inundații și corectarea torentelor din zonele forestiere asigurat conform 

prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică aprobată cu 

modificări și completări prin Legea nr.109/2008 cu modificările ulterioare, de la bugetul de stat prin 

bugetul Ministerului Mediului și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această destinație, 

precum și din alte surse legal constituite, conform programelor de investiții publice aprobate potrivit 

legii. 

 

*) Valoarea se va actualiza potrivit evoluției ulterioare a prețurilor. 
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