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HOTĂRÂRE 

 

pentru modificarea Programului naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii 

din România, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 793/2016  

 

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, 

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre: 

Articol unic–Programul naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigații din România, 

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. nr. 793/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 

I, nr. 879 din 2 noiembrie 2016, se modifică după cum urmează: 

1. La Capitolul II, paragraful 7 va avea următorul cuprins: 
”Au fost constituite un număr de 531 OIF pe o suprafaţă de 1.212.917,8 ha, care au preluat 

infrastructura secundară de irigații de la ANIF, care deservește o suprafaţă de cca. 1.011.036 ha, şi un 

număr de 24 FOIF pe o suprafaţă de 395.753 ha, care au preluat infrastructura de la ANIF, care 

deservește o suprafaţă de 171.000 ha. 

2. La Capitolul III,  la subcapitolul 3, punctele 3.2 -3.5 vor avea următorul cuprins: 

”3.2.Prin Programul de reabilitare finanţat exclusiv din surse de la bugetul de stat se vor realiza lucrări 

de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii etapizat care vor urmări: 

- reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii care alimentează staţiile de punere sub presiune 

reabilitate prin PNDR 2007-2013, măsura 125a; 

- reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii care alimentează staţiile de punere sub presiune 

ce vor fi reabilitate prin PNDR 2014-2020, submăsura 4.3; 

- reabilitarea infrastructurii principale de irigaţii care alimentează staţiile de punere sub presiune 

care sunt în amenajări în care nu s-au constituit organizaţii de îmbunătăţiri funciare. 

Infrastructura principală de irigaţii este alcătuită din prize, staţii de pompare de bază (fixe sau 

plutitoare), inclusiv cele reversibile, staţii de repompare, rețea electrică aferentă acestora, colectoare, 

conducte, canale şi conducte de aducţiune şi distribuţie a apei pentru irigaţii până la staţiile de pompare 

de punere sub presiune. 

3.3.În prima etapă va fi reabilitată infrastructura principală de irigaţii din 39 de amenajări aparţinând 

domeniului public al statului în suprafaţă de 1.314.543ha, care alimentează 116 OIF care au accesat 

măsura 125a în cadrul PNDR 2007-2013. 

3.4.Etapa a II-a de reabilitare cuprinde un număr de 46 de amenajări declarate viabile în urma studiului 

"Actualizarea strategiei investiţiilor în sectorul irigaţiilor - expertiza privind viabilitatea economică a 

sistemelor de irigaţii - raport final", elaborat de către S.C. Experco - ISPIF - S.R.L., în suprafaţă de 

680.527 ha. Pe aceste amenajări sunt constituite OIF care vor putea reabilita infrastructura secundară 

de irigaţii în cadrul submăsurii 4.3 din PNDR 2014-2020. 

3.5.Etapa a III-a de reabilitare va include 3 amenajări viabile de irigaţii, în suprafaţă de 9.569 ha pe 

care nu sunt constituite actualmente OUAI-uri. În cazul în care se vor constitui, acestea vor trece în 

etapa a II-a de reabilitare. 

Perioada de implementare a etapelor I, II şi III este 2016-2020, perioadă care se suprapune cu cea a 

implementării PNDR 2014-2020. 
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3. La Capitolul III, la subcapitolul 4, punctul 4.1 și primele paragrafe ale punctelor 4.2-4.4 vor 

avea următorul cuprins: 

4.1.Obiectivele de irigaţii care vor fi supuse acţiunii de reabilitare în cele trei etape sunt următoarele: 

prize, staţii de pompare de bază, inclusiv cele reversibile, staţii de repompare, rețea electrică aferentă 

acestora, conducte îngropate, colectoare, canale şi conducte de aducţiune şi distribuţie a apei pentru 

irigaţii până la staţiile de pompare de punere sub presiune, construcţii hidrotehnice. 

Se va reabilita o suprafaţă totală de 2.004.639 ha din 88 amenajări de irigaţii viabile care includ 

următoarele obiective:  119 staţii de pompare de bază, 178  staţii de repompare, 11.856 m conducte de 

refulare, 48.232 m conducte îngropate, un colector, 2.548.860 m canale de aducţiune, 2.811.338 m 

canale de distribuţie şi 5.286 construcţii hidrotehnice, din care: 

4.2.În etapa I se va reabilita infrastructura principală de irigaţii din domeniul public al statului formată 

din 67 de staţii de pompare de bază, 110 de staţii de repompare, 125 m conducte de refulare, 27.172 m 

conducte îngropate, 1 colector, 1.501.454 m canale de aducţiune, 1.769.438 m canale de distribuţie şi 

3.048 construcţii hidrotehnice din 39 de amenajări de irigaţii pe care s-au constituit organizaţii şi 

federaţii ale organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare, care au accesat măsura 125a din cadrul PNDR 

2007-2013. 

……………………………….. 

4.3.În etapa a II-a se va reabilita infrastructura principală de irigaţii din domeniul public al statului 

formată din: 50 staţii de pompare de bază, 65 staţii de repompare, 11.731 m conducte refulare,  20.480 

m conducte îngropate,  1.015.702 m canale de aducţiune, 1.029.928 m canale de distribuţie şi 2.226 

construcţii hidrotehnice din 46 amenajări de irigaţii viabile pe care s-au constituit organizaţii şi 

federaţii ale organizaţiilor de îmbunătăţiri funciare care vor putea accesa submăsura 4.3 din cadrul 

PNDR 2014-2020. 

………………………………………………………. 

4.4.În etapa a III-a se va reabilita infrastructura principală de irigaţii din domeniul public al statului 

formată din: 2 staţii de pompare de bază, 3 staţii de repompare, 580 conducte îngropate, 31.704  m 

canale de aducţiune, 11.972 m canale de distribuţie şi 12 construcţii hidrotehnice din 3 amenajări de 

irigaţii viabile pe care nu sunt constituite actualmente OUAI-uri. În cazul în care se vor constitui, 

acestea vor trece în etapa a II-a de reabilitare. 

………………………………………………………….. 

 

4. Anexa nr. 1 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 

 

5.  La Anexa nr 2, la poziția 87, denumirea”Ițești” se înlocuieşte cu denumirea ”Itești”. 

 

 

 

PRIM-MINISTRU, 

Vasilica Viorica DĂNCILĂ 

 

 



  

 

 

GUVERNUL ROMÂNIEI 

 

 
 

 

H O T Ă R Â R E 

 
 

privind reaprobarea obiectivului de investiţii  “Lucrări pentru înlăturarea calamităţilor 

naturale produse în bazinul hidrografic Crişul Negru, județul Bihor” precum şi a 

caracteristicilor principale şi a indicatorilor tehnico-economici aferenţi acestuia 

 

 

 

  

În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată și al art. 42. alin. (2) din Legea 

nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările ulterioare,  

 

Guvernul României adoptă prezenta hotărâre :  

                                          

                
Art.1. - Se reaprobă caracteristicile principale şi indicatorii tehnico-economici ai 

obiectivului de investiţii “Lucrări pentru înlăturarea calamităţilor naturale produse în 

bazinul hidrografic Crişul Negru, județul Bihor” prevăzute în anexa care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 

Art.2.  - Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1., se face de la bugetul de 

stat prin bugetul Ministerului Apelor și Pădurilor, în limita sumelor aprobate anual cu această 

destinație în buget, din veniturile proprii ale Administrației Naționale “Apele Române”, precum 

și din alte surse legal constituite, conform programelor de invesțitii publice aprobate potrivit legii.  

 

 Art.3.  - Anexa nr. II/10 la Hotărârea Guvernului nr. 806/2011 privind aprobarea Listei 

cuprinzând 10 obiective de investiții prioritare din infrastructura de gospodărire a apelor și de 

mediu, precum și a caracteristicilor principale și a indicatorilor tehnico-economici aferenți, 

publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 592 din 22 august 2011, cu modificările şi 

completările ulterioare, se modifică şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 

 

 

PRIM-MINISTRU 

 

VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ 
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