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Apă gratis pentru irigarea terenurilor agricole
Deoarece amenajările de irigații din România sunt într-un stadiu avansat de
degradare, iar pe 75% din suprafața acestora irigațiile nu sunt funcționale, iar cele
funcționale sunt ineficiente din punct de vedere al consumului de apă, energie și
costisitoare pentru fermieri, pentru perioada 2017 – 2020 vor fi funcționale două
programe naționale:
 Apă gratuită până la punctele de livrare - Un adevărat sprijin pentru
fermieri;
 Reabilitarea Infrastructurii Principale de Irigații din România
În acest scop, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale informează fermierii
despre aprobarea Legii nr. 133/ 2017 privind unele măsuri de organizare a activității de
îmbunătățiri funciare. Potrivit acestui act normativ, cheltuielile aferente asigurării unui
nivel optim al apei pentru irigații la stațiile de punere sub presiune și la alte puncte de
livrare ale beneficiarilor, respectiv ale organizațiilor utilizatorilor de apă pentru irigații
și/sau ale federațiilor de organizații ale utilizatorilor de apă pentru irigații se suportă din
bugetul Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF), fiind prevăzută suma de 90
de milioane de lei în acest scop.
Pe scurt, ANIF pune la dispoziția fermierilor apă gratuită la stațiile de punere sub
presiune. Un lucru deosebit de important este că acolo unde sunt canalele de
infrastructură principală pline cu apă, fermierii vor face solicitări de apă, vor putea să
folosească instalații de irigat și să irige din acel canal fără să plătească nimic, în mod
gratuit.
Acest program prezintă următoarele avantaje:
-reabilitarea sistemului de irigații la nivel național și local;
-pentru fermieri, aducerea apei pe canalul principal aduce o reducere a miei de
metri cubi de apă pompată;
-reducerea pierderilor de producție, apa fiind un factor important cu rol multiplu și
complex în dezvoltarea plantelor și asigurarea de producții ridicate;
-va stimula beneficiarii în vederea încheierii de noi contracte multianuale /
sezoniere de livrare a apei și de lansare de comenzi de livrare a apei, ceea ce va
conduce la creșterea suprafețelor agricole care se irigă.
Pentru aplicarea eficientă a acestui act normativ și a programului Apă gratuită la
punctele de livrare (Stația de Punere sub Presiune, agregate mobile de pompare, canale
de distribuţie/conducte principale), reprezentanții Direcției pentru Agricultură Județene
Prahova, ai Agenției Naționale de Îmbunătățiri Funciare – Filiala Teritorială Prahova, ai
Instituției Prefectului Județului Prahova și ai administrației publice locale recomandă
fermierilor să încheie contracte de livrare a apei, în condițiile în care România prezintă
un risc considerabil față de schimbările climatice.
În ceea ce privește reabilitarea Infrastructurii Principale de Irigaţii din judeţul
Prahova, se pot accesa fonduri europene de către Organizaţii / Federaţii ale utilizatorilor
de apă constituite din proprietari / utilizatori de terenuri agricole, organizaţi în
conformitate cu prevederile legale în vigoare.
Aceste fonduri alocate, prin SubMăsura 4.3 I – Investiții pentru dezvoltarea,
modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice – Componenta
infrastructurii de irigații, sunt nerambursabile în proporţie de 100% din totalul cheltuielilor
eligibile şi nu vor depăşi :

- 1.000.000 Euro/proiect pentru sistemele de irigaţii aferente staţiilor de punere
sub presiune;
- 1.500.000 Euro/proiect pentru amenajarea sistemelor de irigaţii aferente staţiilor
de pompare şi repompare.
Pentru implementarea cu succes și a programului Reabilitarea Infrastructurii
Principale de Irigații, Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare - Filiala Teritorială
Prahova (ANIF), acordă sprijinul necesar pentru constituirea de organizaţii ale
Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii pe teritoriul judeţului Prahova, fiind deja în proces de
constituire OUAI Drăgăneşti şi OUAI Protect Agro Baba Ana - Mizil.
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