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Informare privind măsurile întreprinse pentru asigurarea funcţionalităţii amenajărilor de
îmbunătăţiri funciare, garanţia protecţiei eficiente a localităţilor şi terenurilor agricole
împotriva factorilor de risc şi a calamităţilor naturale

Informare privind măsurile întreprinse pentru asigurarea funcţionalităţii amenajărilor de îmbunătăţiri
funciare, garanţia protecţiei eficiente a localităţilor şi terenurilor agricole împotriva factorilor de risc şi a
calamităţilor naturale ANIF Filiala Teritorială Buzău – Moldova Sud, Unitatea de Administrare Buzău are în
administrare amenajări de:
- desecare pe o suprafaţă de 127644 ha, din care: 8500 ha desecare cu pompare
- combaterea eroziunii solului pe o suprafaţă de 53143 ha
- irigaţii pe o suprafaţă de 41453 ha
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 îşi desfăşoară activitatea pe cele trei direcţii principale, prin acţiuni permanente, după cum
urmează:
1.Asigurarea funcţionalităţii reţelei de canale de desecare astfel încât să se evite diminuarea producţiilor
agricole şi afectarea locuinţelor cetăţenilor urmare a excesului de umiditate pe suprafeţele amenajate pentru
desecare;
2.Asigurarea funcţionalităţii amenajărilor de combaterea eroziunii solului, 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;
3.Asigurarea funcţionalităţii amenajărilor de irigaţii pentru limitarea efectelor fenomenului de secetă.
I.Lucrările din amenajările de desecare cu evacuare prin pompare şi gravitaţională care cuprind
canale colectoare, principale, secundare, canale de desecare de ordin inferior (terţiare) în lungime de 2066 km,
cu staţiile de pompare şi construcţiile hidrotehnice aferente şi reţeaua de drenaj subteran compusă din drenuri
absorbante si colectoare, au asigurat preluarea apei în exces ca urmare a precipitaţiilor abundente căzute în
lunile: iunie 2018- iulie 2018, astfel că nu s-au înregistrat suprafeţe cu băltiri şi luciu de apă.
În vederea aducerii la parametrii normali de funcţionare, în planul de întreţinere şi reparaţii pe anul 2018
s-au prevăzut lucrări de decolmatări mecanice (1600 mc) şi distrus vegetaţie lemnoasă (5184 mp) pe trei
canale amplasate în amenajarea de desecare gravitaţională B.H. Călmăţui, din comuna Costeşti, satul Spătaru,
judeţul Buzău în valoare de 37674 lei cu TVA și au fost executate lucrări de revizii la stația de pompare de
desecare Pogoanele.
II. Amenajările pentru combaterea eroziunii solului, cuprind lucrări de combatere a eroziunii de
adâncime prin baraje, traverse, praguri, consolidări de mal, ziduri de sprijin, plantaţii antierozionale și a
eroziunii de suprafaţă prin terase, benzi si fâşii înierbate, valuri de pământ şi lucrări de evacuare a apei prin

captări izvoare, drenaj închis canale (de coastă, marginale), debuşee şi construcţiile hidrotehnice (căderi,
podeţe) aferente.
a) Pentru stoparea fenomenelor de alunecări de teren şi protejarea gospodăriilor celor 60 de familii din
localităţile Motohani şi Sudiţi, comuna Murgeşti, precum şi activităţilor curente ale acestora, încă din cursul
anului 2017, s-a aprobat investiţia ,,Reabilitări şi completări construcţii hidrotehnice în amenajarea de
combatere a eroziunii solului BH Câlnău, judeţul Buzău”, avizată de Consiliul Tehnico –Economic al ANIF
cu nr. 983 în data de 20.04.2017 şi în Consiliul Tehnico –Economic al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării
Rurale cu nr. 1406 în data de 11.07.2017. Lucrările urmează a fi efectuate pe firul pârâului Câlnău, din
comuna Murgeşti, satul Sudiţi şi constau în reabilitarea barajului B7 şi completarea în aval de acesta cu
lucrări transversale și refacerea în întregime a barajului B6.
b) În planul de întreţinere şi reparaţii al ANIF –UA Buzău, pe anul 2018, s-a prevăzut repararea unui
baraj din beton în amenajarea de combaterea eroziunii solului B.H. Slănic Versant Stîng, din comuna
Cernăteşti, judeţul Buzău în valoare de 51470 lei cu TVA. Lucrarea este în curs de achiziţie.
c) În urma precipitaţiilor abundente căzute în lunile iunie- iulie 2018, în judeţul Buzău, au fost
deteriorate lucrări de îmbumnătățiri funciare în amenajările de CES, după cum urmează:
* În amenajarea Câlnău, pe raza comunei Racoviţeni, s-a produs prin antrenarea bolovanilor, a
mâlului de pe versanţi colmatarea celor 7 canale de coastă care asigură preluarea apei în exces.
În vederea asigurării secţiunii de scurgere a canalelor sunt necesare lucrări de decolmatări în valoare
de 44.940 lei cu T.V.A. Lucrarea este în curs de achiziţie.
* În cadrul amenajării Slănic Mal Drept, urmare a precipitaţiilor abundente căzute de circa 160
l/mp, în special în data de 23.07.2018, pe raza comunei Cernăteşti, s-au produs următoarele pagube:
• canalul de scurgere a apei din zona satului Zărneştii de Slănic, între punctele familia Hanganu
Octavian şi DJ 203 K a fost colmatat pe aproximativ 600 m;
•

canalul de scurgere a apei din zona satului Zărneştii - Slănic, între punctele Biserică şi familia Pană
Vasile a fost colmatat pe aproximativ 300 m;

•

canalul de scurgere a apei din zona satului Zărneşti de Slănic, a fost afectat în două puncte (familia
Ioniţă Iulian şi Scoala Zărneştii de Slănic) prin dislocarea dalelor de beton pe o lungime total de 50 m.

•

canalul de scurgere a apei Valea Langa din comuna Cernăteşti, a fost colmatat pe o lungime de 600 m.

Pentru aducerea la parametrii de funcţionare şi protejarea gospodăriilor locuitorilor din zona afectată
Unitatea de Administrare Buzău a solicitat către ANIF Bucureşti fondurile necesare executării lucrărilor de
decolmatări şi reparaţii peree în valoare de 85911 lei cu TVA .Achiziţia lucrării este în derulare.
* În amenajarea de CES Râmnicu Sărat, ca urmare a cantităţilor de apă căzute au fost aduse
aluviuni şi a fost distrus pereul pe 3 canale care asigură scurgerea apei de pe versanţii aflaţi în apropierea
localităţilor Topliceni şi Răduceşti din comuna Topliceni.
Pentru aducerea la parametrii de funcţionare şi protejarea gospodăriilor locuitorilor din zona afectată am
solicitat la ANIF Bucureşti fondurile necesare executării lucrărilor de decolmatări şi reparaţii peree pe Valea
Fîntânii, Valea Adâncă şi Valea Cacova în valoare de 159.054 lei cu TVA. Achiziţia lucrărilor ce urmează a
se executa este în derulare.
* În amenajarea de CES Nişcov Sărata, au fost aduse aluviuni de pe versanţi care au colmatat podul
de peste pârâul Valea Pietroasele, situat pe drumul comunal DC 134, pe raza localităţii Pietroasele. Pentru
refacerea integrală a funcţionalităţii podului, sunt necesare a se executa lucrări de decolmatări atât în zona
acestuia, precum şi în amonte şi aval de pod în valoare de 25.859 lei cu TVA.
Achiziţia lucrărilor de decolmatări este în desfăşurare.

III. Amenajările de irigaţii cuprind prize, staţii de pompare de bază, staţii de repompare, canale şi
conducte de aducţiune, transport şi distribuţie a apei de irigaţii până la staţiile de pompare de punere sub
presiune inclusiv construcţiile hidrotehnice şi instalaţiile aferente, staţiile de pompare de punere sub presiune,
reţele interioare de irigaţii formate din conducte, construcţiile hidrotehnice şi instalaţiile aferente
Activitatea de irigații s-a desfășurat în baza contractelor multianuale şi sezoniere încheiate cu
beneficiarii, cheltuiala cu energia electrică şi cu apa pentru anul 2018 este suportată de către ANIF până la
punctele de livrare, respectiv staţiile de punere sub presiune, agregate mobile de pompare şi canale de
distribuţie, conform Legii 133/31.05.2017 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare
nr. 138/2004.
Pentru reducerea efectului de secetă asupra terenurilor cultivate în amenajarile de irigaţii, s-au încheiat
contracte pe o suprafaţă totală de 16 155 ha, din care contracte multianuale pe o suprafaţă de 13096 ha,
având ca principali beneficiari: OUAI Istriţa, OUAI SPP7 Lipia, OUAI SPP5 Verneşti, OUAI SPP8 LIPIACRÎNG, OUAI SPP16 ULMENI, OUAI SPP15 Dealul Viei, OUAI SPP2 Verneşti, OUAI ODOBA, OUAI
SPP1 Săhăteni, OUAI Bazinul Legumicol Mărăcineni Săpoca, SC Agromateş SRL, SC Agromara SRL, SC
Afiliu Trans SRL, precum şi contracte sezoniere pe o suprafaţă de 3059 ha, având ca principali beneficiari:
Staţiunea de Cercetări Legumicole Buzău, SC URBIS Serv SRL, SC Florea COMFLOR SRL, SC Afiliu
Trans SRL şi proprietari particulari din zona bazinului legumicol al municipiului Buzău.
Până în momentul de față, s–au aplicat udări pe 19311 ha, în amenajările Câmpia Buzăului pe 12
649 ha şi Amaru pe 6662 ha tuturor beneficiarilor care au încheiat contracte sezoniere şi multianuale
pe anul 2018.
În prezent sunt înfiinţate 13 Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii totalizând 11354 ha,
după cum urmează :
OUAI ODOBA – 528 ha
OUAI ISTRIȚA- 651 ha
OUAI LIPIA – 1621 ha
OUAI SPP5 Vernești -691 ha
OUAI SPP16 ULMENI- 1130 ha
OUAI SPP8 LIPIA CRÂNG- 1005 ha
OUAI SPP2 VERNEȘTI- 380 ha
OUAI BAZINUL LEGUMICOL MĂRĂCINENI SĂPOCA -389 ha
OUAI SPP23 GĂGENI – 1350 ha
OUAI SPP15 DEALUL VIEI – 774 ha
OUAI SĂHĂTENI – 1716 ha
OUAI LEGUMICULTORII LUNCA CĂLMĂȚUIULUI – 658 ha
OUAI SPP3 VERNEȘTI - 461 HA
TOTAL - 11354 ha
Pentru buna funcţionare şi distribuirea apei la beneficiari în condiţii optime, pe canalele de distribuţie
Iazul Morilor şi Canalul Vest amplasate în Amenajarea de irigaţii Câmpia Buzăului s-au solicitat fonduri în
anul 2018 pentru decolmatări mecanice în valoare de 64 069 lei cu TVA. Achiziţia lucrărilor de reparaţii este
în curs de derulare.
Pe lângă intervenţiile efectuate în toamna anului trecut şi în această primăvară pentru asigurarea unor
condiţii mai bune de livrare a apei în anii viitori, s-a promovat investiţia "Reabilitarea canalului Vest din
amenajarea de irigaţii a A.H.C. Câmpia Buzăului, judeţul Buzău", lucrare cuprinsă în Programul
Naţional de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigaţii din România, în valoaree totală de 29743,382
mii lei cu TVA, din care C+M: 23890,600 mii lei cu TVA .
Pentru reducerea riscului la secetă, Guvernul acordă beneficiarilor de terenuri care sunt asociaţi în
Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii fonduri nerambursabile de la Uniunea Europeană, prin
măsura 4.3 – „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi
silvice” – componenta de Infrastructura de irigaţii. Unitatea noastră prin personalul propriu a desfăşurat
o activitate susţinută pentru înfiinţarea acestor organizaţii şi a acordat consultanţă gratuită tuturor fermierilor
care au dorit constituirea de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI).
În prezent sunt înfiinţate 13 OUAI –uri ( OUAI SPP7 LIPIA, OUAI ISTRIŢA, OUAI ODOBA,
OUAI SPP5 VERNEŞTI, OUAI BAZINUL LEGUMICOL MARACINENI SĂPOCA, OUAI SPP16
ULMENI, OUAI SPP8 LIPIA CRÎNG, OUAI SPP2 VERNEŞTI, OUAI SPP23 GĂGENI, OUAI SPP15

DEALUL VIEI, OUAI SPP1 SĂHĂTENI, OUAI LEGUMICULTORII LUNCA CĂLMĂŢUIULUI, OUAI
SPP3 VERNEȘTI) şi sunt în curs de formare 2 OUAI-uri (OUAI SPP3 VERNEŞTI, OUAI VADU PAŞII,
OUAI POŞTA CÎLNAU).
În acest an, la solicitarea OUAI SPP5 VERNEŞTI, OUAI ISTRIŢA, OUAI SPP16 ULMENI şi OUAI
SPP2 VERNEŞTI au fost eliberate 4 adeverinţe pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin măsura 4.3 –
„Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice” – componenta
de Infrastructura de irigaţii în vederea reabilitării infrastructurii secundare de irigaţii.
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