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ASIGURAREA FUNCȚIONALITĂȚII AMENAJĂRILOR DE ÎMBUNĂTĂȚIRI FUNCIARE, 
GARANȚIA PROTECȚIEI EFICIENTE A LOCALITĂȚILOR ȘI TERENURILOR AGRICOLE, 

ÎMPOTRIVA FACTORILOR DE RISC ȘI A CALAMITĂȚILOR NATURALE 
 
Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Buzău are activitatea structurată după cum urmează: 
         1. Activitatea de exploatare, întreținere și reparații a amenajărilor de irigații. 
         Pentru reducerea riscului la secetă ANIF Filiala Teritorială de I.F. Buzău în campania de 
irigații a anului 2019, a încheiat  contracte pentru irigații pe o suprafaţă totală de 16271 ha, din 
care contracte multianuale pe o suprafaţă de 12755 ha și contracte sezoniere pe o suprafaţă de 
3516 ha, având ca principali beneficiari: OUAI Istriţa, OUAI SPP7 Lipia, OUAI SPP5 Verneşti, OUAI 
SPP8 LIPIA CRÎNG, OUAI SPP16 ULMENI, OUAI SPP 15 Dealul Viei, OUAI SPP2 Verneşti, OUAI SPP3 
Vernești, OUAI ODOBA, OUAI Bazinul Legumicol Mărăcineni Săpoca, OUAI SPP1 Săhăteni, OUAI 
SPP23 Găgeni, SC Afiliu Trans SRL, Staţiunea de Cercetări Legumicole Buzău, SC Urbis Serv SRL, 
SC Florea Comflor SRL.Suprafața irigată este de 23818 ha, din care udarea I 10503 ha.  

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 staţiile de punere sub presiune, agregate mobile de pompare şi canale de 
distribuţie,conform Legii 174/29.03.2019 privind modificarea şi completarea Legii 
îmbunătăţirilor 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. 
            În prezent, sunt înfiinţate 17 Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii 
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 
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            În curs de inființare sunt 4 OUAI-uri:OUAI CRÎNGU URSULUI, OUAI SPP1 VERGULEASA, 
OUAI SPP10 BUZĂU și OUAI SPP17 STILPU. 
          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. 
Filiala  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).  
2. Activitatea de exploatare, întreținere și reparații a amenajărilor de desecare prin 
pompare, respectiv desecare gravitațională  

ANIF Filiala Teritorială de I.F. Buzău are în administrare amenajări de  desecare pe o 
suprafaţă brută de 127644 ha, din care: 8500 ha desecare cu pompare și 119144 ha desecare 
gravitațională. 

     În vederea aducerii la parametrii normali de funcţionare, în trimestrul I al anului 2019 s-
au executat  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 39042 lei cu TVA.  

De asemenea, s-au executat lucrări de întreținere și reparații în luna iunie în valoare de 
89360,40 lei cu TVA, în amenajarea de îmbunătățiri funciare : PADINA. 

La această dată este în curs de achiziție lucrări de decolmatări în amenajarea de desecare 
Câmpia Buzăului Canal CP2 Verguleasa în valoare de 183.901 lei cu TVA. 

 
3. Activitatea de exploatare, întreținere și reparații a amenajărilor de combaterea eroziunii 
solului 
        ANIF Filiala Teritorială de I.F.Buzău are în administrare amenajări de  combaterea eroziunii 
solului pe o suprafaţă  brută de 53143 ha. 
    Pentru aducerea la parametrii normali de funcţionare şi protejarea gospodăriilor locuitorilor 
din zonele afectate ca  urmare a precipitațiilor căzute au fost executate lucrări de întreținere și 
reparații în luna iunie în valoare de 150.516,52 lei cu TVA, în amenajările de îmbunătățiri 
funciare : Cîlnău, Slănic Mal Drept și Nișcov Sărata (Valea Pietroasele) . 

     La această dată sunt în curs  de achiziție lucrări de decolmatări și reparații peree în 
amenajăriel de CES : BH SLĂNIC MAL STÂNG și BH Râmnicu Sărat în valoare de 436.123 cu TVA, 
după cum urmează: 

        1.În urma precipitaţiilor abundente căzute în lunile iunie- iulie  2018-2019, în județul 
Buzău, în amenajarea de CES Râmnicu Sărat ca urmare a cantităților de apă căzute de 160  
l/mp au fost aduse aluviuni și a fost distrus pereul pe 3 canale care asigură scurgerea apei de pe 
versanții aflați în apropierea localităților Topliceni și Răducești din comuna Topliceni.          
Pentru aducerea la parametrii de funcționare și protejarea gospodăriilor locuitorilor din zona 
afectată sunt necesare a se executa lucrări de decolmatări și reparații peree pe  Valea Fântânii, 
Valea Adânca și Valea Cacova în valoare de 371154 lei cu TVA. 

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 18.10.2019. 

           2. În urma precipitațiilor abundente căzute în anii anteriori în amenajarea Slănic Mal 
Stâng, în zona localităților Băiești și Aldeni, prin antrenarea de aluviuni, piatră și trunchiuri 
de copaci, au determinat decastrarea barajului pe partea dreaptă, avarierea fundației și 
adâncirea ogașului aflat pe proprietate doamna Aurelia Brașoveanu.   
         Pentru stoparea fenomenului de eroziune, se impune repararea acestuia prin lucrări de 
completare a corpului și aripii decastrate și realizarea unei umpluturi în spatele barajului 
care să asigure consolidarea acestuia. 



      Valoarea lucrărilor de reparaţii este de 64.969  lei cu TVA. 

Deschiderea ofertelor va avea loc în data de 17.10.2019. 

   4. Activitatea de investiții 
     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, a derulat  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  atribuit  în valoarea estimată a investiției -23454977,2 lei cu TVA . 
    b. Reabilitarea Amenajării de irigații Câmpia Buzăului Canal Est, județul Buzău, obiectiv care 
se află în faza de avizare a DALI. 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 DALI. 
Valoarea estimată a investiției 73746115,0 lei cu TVA. 
  În cadrul activității de combaterea eroziunii solului pentru stoparea fenomenelor de alunecări 
de teren și 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.  
Lucrarea este în curs de achiziție cu o valoarea estimată de 3.787.786 lei (cu TVA). 
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