
1 

 

                                                                                                                           
  

 

 

22 octombrie 2018 

 

Comunicat de presă 
 

 

Una din principalele sarcini stabilite prin Programul de Guvernare se află și refacerea 

infrastructurii principale de irigații în vederea adaptării agriculturii la schimbările 

climatice și reducerii efectelor acestora asupra producției agricole în principal, dar și 

a altor factori de mediu și a populației. 

 

Programul vine în întâmpinarea unor măsuri din sectorul irigaţiilor din cadrul 

Programului Naţional de Dezvoltare Rurală (PNDR), atât din perioada de programare 

2007 – 2013, cât şi din actuala perioadă de programare financiară europeană 2014 – 

2020. 

 

Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare derulează prin Programul de Investiții 48 

obiective pentru irigații cuprinse in Programul National de Reabilitare a 

Infrastructurii Principale de Irigatii din Romania Etapa I, pentru care sunt în 

derulare contracte pentru Executie lucrări sau Proiect Tehnic + Executie. Din cadrul 

acestor obiective de investiții, până în prezent, au fost reabilitate 21 stații de pompare 

pentru irigații, urmând ca restul de 46 de stații de pompare să fie reabilitate în viitorul 

apropiat. 

 

 Infrastructura secundară de irigații a fost supusă unui amplu proces de reabilitare prin 

intermediului Programul National de Dezvoltare Rurala 2014 – 2020. 

 

În prezent, ANIF se află într-un ACORD DE DELEGARE între AFIR și ANIF privind 

unele verificari specifice  necesare în implementarea tehnică și financiară a submăsurii 

4.3 – Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și 

silvice – componenta  infrastructura de irigații – din PNDR. Acordul de delegare 

stabilește cadrul juridic, administrativ și operațional în temeiul căruia AFIR partajează 

cu ANIF atribuțiile specifice în vederea implementării submasurii 4.3 – Investiții pentru 

dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – componenta 

infrastructura de irigații – finantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea 

Rurala (FEADR) și de la bugetul de stat. 
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În sesiunea anului 2017 au fost depuse 147 de proiecte de catre OUAI-urile care au dorit 

sa acceseze submasura 4.3 – componenta infrastructura de irigații, 146 de proiecte au 

fost avizate de catre Consiliul Tehnico – Economic ANIF, iar 142 au fost selectate 

pentru finanțare în urma raportului de selecție emis de catre AFIR. Valoarea proiectelor 

a fost de 1 milion euro pentru OUAI-uri și 1,5 milioane euro pentru FOUAI.  

 

În sesiunea anului 2015 au fost  depuse proiecte de către OUAI-uri în vederea finanțării, 

iar 52 de proiecte au fost selectate pentru finanțare, după cum a reiese din raportul emis 

de catre AFIR 

 

În anul 2018, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare a asigurat udări  pe suprafață 

de 598, 303,64 ha. În ceea ce privește lungimea canalelor umplute cu apă, avem un 

total de 1,694.54 km. În plus, a fost înregistrată și o suprafață de 94,807.34 ha, irigată 

direct din canal cu echipamente și prin intermediul a 335 motopompe. 

 

ANIF a asigurat apă pentru irigații pentru 80 de OUAI-uri cu funcționare independentă, 

aflate pe suprafața a 26 județe, după cum  urmează : Cluj, Timiș, Arad, Alba,  

Hunedoara,  Covasna, Dolj, Mehedinți, Teleorman,Giurgiu, Argeș,Dâmbovița, 

Ialomița, Călărași, Constanța, Tulcea, Bacău,Vaslui, Iași, Botoșani, Vrancea, 

Buzău, Prahova, Ilfov, Brăila, Galați. 


