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Comunicat de presă 
 

 
În data de 29 martie 2018 a avut loc o întâlnire de lucru la sediul ANIF Unitate Centrală având 
drept scop studierea şi analizarea memoriului înaintat de unele FOUAI-uri şi OUAI-uri cu 
propuneri de simplificare şi îmbunătăţire  care ar putea fi aduse submăsurii 4.3- Investiţii 
pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice- componenta 
infrastructura de irigaţii în vederea lansării ei. 
 
La propunerea domnului director general Florin Ionuț Barbu și a membrilor FOUAI/OUAI, a fost 
introdusă o clarificare suplimentară referitoare la construcțiile hidrotehnice și prizele de apă, 
astfel încât acestea să fie asimilate ca stații de bază, pentru a putea fi posibilă intrarea 
acestora în procesul de modernizare. În plus, s-au discutat cele 5 propuneri înaintate de FOUAI-
uri și OUAI-uri  prin memoriul nr. 200901/26.02.2018 pentru modificarea Ghidului Solicitantului 
și s-a stabilit modul în care vor fi realizate aceste completări/îmbunătățiri. 
 
Discuțiile au vizat și reformularea unor prevederi din ghid privind modul în care pot fi accesate 
fondurile de către solicitanți, cu referire la numărul de proiecte care pot fi depuse, respectiv : 
un OUAI care are în exploatare mai multe SPP-uri/SPA-uri ce deservesc ploturi diferite de 
irigații, poate depune în cadrul aceleiași sesiuni, proiecte separate pentru fiecare SPP/SPA 
(care include stația de punere sub presiune și rețeaua de distribuție aferentă). Un FOUAI poate 
depune câte un proiect pentru fiecare stație de pompare deținută (SPA, SRP), precum și câte un 
proiect pe fiecare SPP ce deservește infrastructura secundară de irigații aflată în folosința 
FOUAI. (la propunerea FOUAI-urilor și OUAI-urilor). 
 
La final, s-a discutat și modul de informare a beneficiarilor privind modificările Legii nr. 
138/2004, prin completarea definiției infrastructurii secundare de irigații și simplificarea 
procesului de predare-primire a acesteia către FOUAI-uri și OUAI-uri și informarea beneficiarilor 
cu privire la introducerea de două noi clauze în Fișa de date privind punerea în execuție a 
contractului și demararea procedurilor de achiziții necesare proiectului. 
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