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Pregătirea campaniei de irigaţii 2019 pentru asigurarea unui nivel optim de umiditate a 

solului în amenajările de irigaţii de utilitate  publică din judeţ. 

 
 

        Filiala Teritorială de Imbunătățiri Funciare Buzău a fost înființată în baza O.U.G. nr. 
82/29.09.2011 prin reorganizarea Administrației Naționale a Îmbunătățirilor Funciare R.A. şi 
transformarea acesteia în Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare, precum şi a H.G. nr. 
174/2019 privind unele modificări de acte normative din domeniul îmbunătățirilor funciare şi 
Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1066 /13.05.2019. 
           La baza desfăşurării activității unității stau următoarele acte normative: 
Legea nr.199/01.11.2012 de aprobare a OUG nr. 82/29.09.2011; 
Legea nr.138/2004 – Legea îmbunătățirilor funciare; 
HG nr. 1872/2005- privind Normele metodologice de aplicare a Legii îmbunătățirilor funciare; 
HG nr. 174/2019 privind unele modificări de acte normative din domeniul îmbunătățirilor 
funciare; 
Ordinului Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 1066 /13.05.2019. 
             
                                                    Prezentare generală 
  
Filiala de Îmbunătățiri Funciare Buzău nu are personalitate juridică iar activitatea este 
structurată după cum urmează: 
         1. Activitatea de exploatare, întreținere și reparații a amenajărilor de irigații 
ANIF Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Buzău  în administrare amenajări de  irigații pe 
o suprafață agricolă de 41453 ha. 
 Pentru campania de irigații a anului 2019, suprafața posibilă de irigat este de 17.000 ha. 
       2. Activitatea de exploatare, întreținere și reparații a amenajărilor de desecare prin 
pompare, respectiv desecare gravitațională  

ANIF Filiala Teritorială Îmbunătățiri Funciare Buzău  are în administrare amenajări de  
desecare pe o suprafață brută de 127644 ha, din care: 8500 ha desecare cu pompare și 119144 
ha desecare gravitațională. 
     3. Activitatea de exploatare, întreținere și reparații a amenajărilor de combaterea 
eroziunii solului 
        ANIF Filiala Teritorială Îmbunătățiri Funciare Buzău  are în administrare amenajări de  
combaterea eroziunii solului pe o suprafață  brută de 53143 ha. 
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            Pentru campania de irigații a anului 2019, suprafața posibilă de irigat este de 17.000 ha, 
în momentul de față fiind încheiate contracte pentru o suprafață totală de 16198 ha, din care 
contracte multianuale pe o suprafață de 12914 ha și contracte sezoniere pe o suprafață de 3284 
ha, având ca principali beneficiari: OUAI Istrița, OUAI SPP7 Lipia, OUAI SPP5 Verneşti, OUAI SPP8 
LIPIA CRÎNG, OUAI SPP16 ULMENI, OUAI SPP 15 Dealul Viei, OUAI SPP2 Verneşti, OUAI SPP3 
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Vernești, OUAI ODOBA, OUAI Bazinul Legumicol Mărăcineni Săpoca, OUAI SPP1 Săhăteni, OUAI 
SPP23 Găgeni, SC Afiliu Trans SRL, Stațiunea de Cercetări Legumicole Buzău, SC Urbis Serv SRL, 
SC Florea Comflor SRL. 

În baza contractelor multianuale şi sezoniere încheiate cu beneficiarii, cheltuiala cu 
energia electrică şi cu apa pentru anul 2019 este suportată de către ANIF până la punctele de 
livrare, respectiv stațiile de punere sub presiune, agregate mobile de pompare şi canale de 
distribuție,conform Legii 174/29.03.2019 privind modificarea şi completarea Legii 
îmbunătățirilor funciare nr. 138/2004. 
      Pentru asigurarea necesarului de apă beneficiarilor care au încheiat contracte s-au 
executat lucrări de întreținere și reparații constând în decolmatări pe canalul de irigații Iazul 
Morilor din cadrul amenajării AHC Câmpia Buzăului Canal Vest în valoare de 5941 cu TVA. 
            Până la această dată, s–au aplicat udări pe 1200 ha, în amenajările Câmpia Buzăului 
pe 770 ha şi Amaru  pe 300 ha, pe terenurile cultivate cu legume, vie și pomi, grâu și alte 
culturi. 
            În prezent sunt înființate 16 Organizații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații 
totalizând 14376 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 SPP1 SĂHĂTENI – 1716 ha 
OUAI LEGUMICULTORII LUNCA CĂLMĂȚUIULUI – 658 ha  
OUAI SPP3 VERNEȘTI - 461 ha 
OUAI POȘTA CÎLNĂU -1017 ha 
OUAI SPP 10 VADU PAȘII -1628 ha 
OUAI SPP25 CANAL VEST BREAZA  - 321 ha 
OUAI SPP25 M GRECEANCA  -56 ha 
TOTAL      - 14376 ha 
            În curs de inființare sunt două OUAI-uri:OUAI CRÎNGU URSULUI și OUAI SPP1 
VERGULEASA. 

Pentru reducerea riscului la secetă, Guvernul acordă beneficiarilor de terenuri care sunt 
asociați în Organizații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații 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. 
Filiala  noastră prin personalul propriu a  desfăşurat o activitate susținută pentru înființarea 
acestor organizații şi a acordat consultanță gratuită tuturor fermierilor care  au dorit 
constituirea de Organizații ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații (OUAI).  

Urmare ACORDULUI CADRU DE DELEGARE, nr.14892/20.10.2016, privind implementarea 
măsurii 4 "Investiții în active fizice" din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-
2020, susținute financiar de la Fondul European Agricol pentru Dezvoltare și Bugetul de stat" în 
acest an,  la solicitarea OUAI SPP5 VERNEŞTI, OUAI ISTRIȚA, OUAI SPP16 ULMENI, OUAI SPP15 
DEALUL VIEI, OUAI SPP2 VERNEŞTI, OUAI SPP3 VERNEȘTI, OUAI  BAZINUL LEGUMICOL MĂRĂCINENI 
SĂPOCA, OUAI SPP1 SĂHĂTENI, OUAI SPP8 LIPIA CRÂNG, OUAI LEGUMICULTORII LUNCA 
CĂLMĂȚUIULUI au fost eliberate 10 adeverințe pentru accesarea fondurilor nerambursabile prin 
măsura 4.3 – „Investitii pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii 
agricole şi silvice” – componenta de  Infrastructura de irigații în vederea  reabilitării  
infrastructurii  secundare de irigații.     
      Sesiunea de depunere a proiectelor pentru reabilitatrea infrastructurii secundare de 
irigații s-a deschis, astfel că filiala noastră prin comisiile de specialiști analizează și avizează 
promovarea documentației de accesare a subăsurii 4.3 pentru fonduri europene nerambursabile 
acordate Organizațiilor ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigații. 



           La această date sunt depuse  4 proiecte, urmând să se depună alte 6 proiecte.  
 
 
     Urmarea aprobării HG nr. 793/2016 a Programului Național de Reabilitare a Infrastructurii 
Principale de Irigații din România, care vizează reabilitarea infrastructurii principale de irigații 
din amenajările viabile aparținând domeniului public al statului din județul Buzău, Filiala 
Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Buzău derulează  un număr de 3 proiecte aflate în diferite 
stadii, după cum urmează: 
     a. Reabilitarea Canalului Vest, din amenajarea de irigații AHC Câmpia Buzăului, județul 
Buzău, obiectiv care se află în faza de evaluare a ofertelor tehnice și financiare pentru 
achiziționarea contractului de execuție a lucrării.Valoarea estimată a investiției 22.053 mii lei 
(fără TVA) 
  b. Reabilitarea Amenajării de irigații Câmpia Buzăului Canal Est, județul Buzău, obiectiv care 
se află în faza de evaluare a ofertelor tehnice și financiare pentru achiziționarea contractului de 
prestări servicii de proiectare.Valoarea estimată a investiției 25.000 mii lei (cu TVA). 
   c. Reabilitarea conductei îngropate ce se alimentează din Canalul Vest: Derivația 1 C Vest; 
Derivația 2 C Vest; Derivația 3 C Vest; Derivația 4 C Vest obiectiv care se află în faza de evaluare 
a ofertelor tehnice și financiare pentru achiziționarea contractului de prestări servicii de 
proiectare.Valoarea estimată a investiției 22.000 mii lei (cu TVA). 
 
 
 
 
Cu stimă, 
 

Director, 
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