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Sintez   privind m surile întreprinse pentru asigurarea func ionalit ii amenaj rilor de 
îmbun t iri funciare, garan ia protec iei eficiente a localit ilor şi terenurilor agricole  

împotriva factorilor de risc şi a calamit ilor naturale 

  

    Pentru asigurarea funcţionalităţii amenajărilor de îmbunătăţiri funciare astfel încât să se realizeze  
protecţia eficientă a localităţilor şi terenurilor agricole împotriva factorilor de risc şi a calamităţilor 
naturale, UA Buzău şi - a desfăşurat activitatea pe cele trei direcţii principale, prin acţiuni permanente, 
după cum urmează: 
1/ -  asigurarea funcţionalităţii reţelei de canale de desecare pe o suprafaţă de 127644 ha, astfel încât să 
se evite diminuarea producţiilor agricole şi afectarea locuinţelor cetăţenilor urmare a excesului de 
umiditate pe suprafeţele amenajate pentru desecare. Astfel cei 2066 km de canale ce alcătuiesc reţeaua 
de desecare au asigurat preluarea apei în exces, urmare a precipitaţiilor abundente căzute în lunile: iunie, 
iulie, octombrie 2017, astfel că nu s-au înregistrat suprafeţe cu băltiri şi luciu de apă. 
  2/ -  asigurarea funcţionalităţii amenajărilor de combaterea eroziunii solului pe o suprafaţă de 53143 ha, 
 astfel încât să se asigure protecţia eficientă a localităţilor şi a terenurilor agricole ale beneficiarilor  
împotriva factorilor de risc şi a calamităţilor naturale: alunecările de teren, scurgerile torenţiale de pe 
versanţi.  În acest scop salariaţii unităţii noastre împreună cu administraţia locală şi lucrătorii Ministerul 
Afacerilor Interne au acţionat pentru prevenirea furturilor de material lemnos în comunele Racoviţeni, 
Murgeşti, Topliceni, Cernăteşti, Beceni.  
         De asemenea,  în cursul anului 2017 s-a aprobat investiţia ,,Reabilitări şi completări construcţii 
hidrotehnice în amenajarea de combatere a eroziunii solului BH Câlnău, judeţul Buzău”, lucrările  
urmând  a fi  efectuate  pe firul pârâului Câlnău cu scopul:  de a proteja gospodăriilor celor 60 de familii 
din localităţile Motohani şi Sudiţi, comuna Murgeşti,  de a proteja drumului judeţean DJ 220 şi a 
drumurile comunale,  de a stopa alunecărilor de teren, de a stopa fenomenul de degradare prin eroziunea 
de adâncime a pârâului Câlnău. 
  3/ - asigurarea funcţionalităţii amenajărilor de irigaţii pe o suprafaţă funcţională de 10000 ha, pentru 
limitarea efectelor fenomenului de secetă prin: 

- încheierea de contacte multianuale şi sezoniere; 
- menţinerea în funcţiune a canalului Iazul Morilor prin lucrări de: distrus vegetaţie ierboasă  

(1240 mp), completări terasamente (375 mc), decolmatări mecanice (4800 mc), reparaţii peree (150 mp),  
care vor fi efectuate începând cu această lună; 
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- începerea lucrării de investiţii "Reabilitarea canalului C. Vest din amenajarea de irigaţii a AHC 
Câmpia Buzăului", prin elaborarea documentaţiei de proiectare la care s-a emis ordinul de începere al 
lucrărilor. 

     Cu stimă,                     
                Director Adjunct, 

                      ing. Gheorghe MIHALACHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doamnei  Prefect  Carmen Adriana ICHIM 
Institu ia Prefectului -  Jude ul Buz u 
b-dul Nicolae Bălcescu, nr. 48, Buzău, judeţul Buzău 
telefon: 0238/710609, fax: 0238/721694 
e-mail: prefect @prefecturabuzau.ro 

 
 

AGENTIA NATIONAL  DE ÎMBUN T IRI FUNCIARE 
FILIALA TERITORIAL  BUZ U – MOLDOVA SUD 
UNITATEA DE ADMINISTRARE BUZ U 
str. Frăsinet, nr. 2, Buzău, jud. Buzău,  
telefon: 0238/725417, fax: 0238/446441 
e-mail: buzău@anif.ro 


