
1130 octombrie -  05 noiembrie 2017 www.jurnaluldeilfov.ro actualitate

Pe raza Ilfovului sunt 
amenajate cu lucrări de 
irigații 49.560 hecta-
re de teren (15 amena-
jări de irigații), deservite 
de 58 de stații de pom-
pare (8 stații de bază și 
50 de stații de pompa-
re de punere sub presiu-
ne). Cu toate acestea, în 
urma aplicării Legii Fon-
dului Funciar 18/1991, te-
renurile deținute de fos-
tele CAP și IAS au fost 
fărâmițate în suprafețe 
mici, pentru punerea în 
posesie a proprietarilor 
de drept, iar acești noi 
proprietari de terenuri 
nu s-au mai constituit în 
asociații și nu au mai so-
licitat apă pentru udarea 
culturilor. În paralel, furtul 
componentelor din metal 
de la stațiile de pompare 
și din amenajări au făcut 
ca Ilfovul să nu mai fie iri-
gat din 2007, în momentul 
de față nefiind funcțională 
nici o stație de pompare 
pentru irigații!

În acest tablou de-
loc îmbucurător, există o 
solicitare a unei societăți 
pentru constituirea unei 
organizații a utilizatori-
lor de apă pentru irigații 

(OUAI) formată din aso-
cierea mai multor altor 
societăți, iar ANIF UA Il-
fov a emis un referat teh-
nic pentru propunerea de 
constituire OUAI, în ve-
derea accesării de fon-
duri europene pentru rea-
bilitarea stațiilor de pom-
pare de punere sub pre-
siune și a rețelei de con-
ducte îngropate. UA Il-
fov a mai depus și o notă 
conceptuală de reabilitare 
a prizei gravitaționale de 
pe Lacul Buftea și a ga-
leriei subterane de trans-
port gravitațional al apei 

pentru irigații pe canalul 
din amenajarea Buftea - 
Căciulați în vederea irigă-
rii culturilor pe o suprafață 
de 1.000 ha direct din ca-
nal și/sau 2.527 ha cu 
stațiile de pompare Buf-
tea, Mogoșoaia și Tamaș.

Desecarea, 
pentru prevenirea 
situaților 
periculoase 
provocate de 
inundații

Și nici pe partea de 
desecare/evacuare a apei 
în exces din zonele depre-
sionare și crovuri de pe 
terenurile cu aport fre-
atic (Lacul Morii, Valea 
Dâmboviței) sau a apei 

provenite din precipitații 
(ploi și topirea zăpezilor), 
care se realizează printr-
o rețea de canale de de-
secare (58.555 ha - ame-
najări de desecare, deser-
vite de 5 stații de pompa-
re) cu rol extrem de im-
portant în combaterea pe-
ricolului de inundații, lu-
crurile nu stau prea bine. 
Pentru că, deși UA Ilfov 
urmărește permanent tra-
seul canalelor de deseca-
re, funcționarea amenajă-
rilor întâmpină dificultăți 
din cauza nerespectării 
zonelor de protecție a ca-
nalelor, prevăzută prin le-
ge, și amplasarea unor 
construcții de interes pu-
blic și/sau privat în interi-
orul acestor zone (străzi, 
rețele de alimentare cu 

apă, rețele de gaze, rețe-
le electrice aeriene și îm-
prejmuiri); în unele ca-
zuri, depozitarea în cana-
le sau lângă a deșeurilor 
provenite din gospodării-
le limitrofe acestora; sau, 
tot în unele cazuri izolate 
- deversarea de ape me-
najere în mod abuziv în 
canalele de desecare (din 
cauza lipsei rețelei de ca-
nalizare în, spre exemplu, 
orașul Otopeni sau comu-
na Corbeanca). Pe lân-
gă acestea, s-a menționat 
subdimensionarea stați-
ei de epurare a orașului 
Otopeni, care evacuea-
ză în canalul colector III 
apă neepurată corespun-
zător, pentru care ANIF 
UA Ilfov este sancționa-
tă de către ”Apele Româ-
ne” pentru depășirea con-
centrațiilor de poluanți, 
iar penalitățile sunt destul 
de însemnate valoric. Ce-
lor de mai sus li se adau-
gă dificultățile financia-
re generate de creșterea 
costurilor necesare efec-
tuării lucrărilor de deseca-
re, preponderent manua-
le, cât și faptul că acce-
sul utilajelor terasiere fi-
ind limitat sau chiar impo-
sibil în unele zone, costul 
lucrărilor înregistrează o 
creștere semnificativă (în-
cărcarea directă în mijloa-
cele de transport a depo-
niilor și transportul aces-

tora la o groapă de gunoi 
autorizată).

Terți prestatori 
pentru lucrări 
prioritare

Pentru eliminarea 
aces   tor neajunsuri și pre-
venirea apariției altora, 
ANIF UA Ilfov va solicita 
aprobarea de lucrări exe-
cutate cu terți prestatori 
pentru lucrări cu priorități 
de realizare, în vederea 
funcționării la parametrii 
proiectați a amenajărilor 
de desecare.

De asemenea, a de-
pus la ANIF București, 
pentru aprobare, docu-
mentația ”Notă de funda-
mentare pentru suplimen-
tare debit subtraversare 
DN1 București-Ploiești de 
canalul colector III, prin 
construirea unei stații de 
pompare (SPD 4) în Oto-
peni”. Mai mult, cei de la 
UA Ilfov spun că vor in-
terveni direct, cu mijloace 
manuale, pentru igieniza-
rea canalelor (strângerea 
de PET-uri, resturi de ve-
getație ierboasă și lemnoa-
să provenite din gospodă-
riile limitrofe), dar va solici-
ta și administrațiilor publi-
ce locale sprijin în demer-
sul de resposabilizare a lo-
cuitorilor pentru menținerii 
curățeniei, inclusiv în zona 
canalelor de desecare.

Judeţul Ilfov, neirigat de 10 ani
 Stațiile de pompare și amenajările de irigații au fost distruse sistematic  

 În unele cazuri, canalele de desecare care adună apa în exces, cu scopul de prevenire a inundațiilor, au devenit 
depozitele de gunoi ale riveranilor acestora

Paul Dobre, directorul adjunct al Unității 
de Administrare (UA) Ilfov a Filialei 
Teritoriale Prahova din cadrul Agenției 
Naționale de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) 
a prezentat, în cadrul celei mai recente 
reuniuni a Colegiului Prefectural Ilfov, 
activitatea de îmbunătățiri funciare de la 
nivelul județului, pornind de la structura 
organizatorică a unității, care cuprinde 34 
de posturi aprobate, UA Ilfov funcționând 
fără statut juridic, ordonatorul de credite 
fiind Ministerul Agriculturii prin ANIF 
București.

Carmen ISTRATE

Pe partea de lucrări de întreținere și reparații cu 
terți prestatori, pentru prevenirea și combaterea 
inundațiilor, unitatea ilfoveană a contractat și efectuat, 
în 2017, lucrări de decolmatare a canalului colector și 
distrugerea vegetației lemnoase în amenjarea Tamaș 
- Corbeanca - Otopeni - Tunari și sunt în curs de 
execuție decolmatarea mai multor canale secundare, în 
aceeași amenajare, în paralel cu distrugerea vegetației 
lemnoase, repararea podețelor și a agregatelor de 
pompare.

Decolmatare în curs

Lucrări pe canalul CCIII Otopeni


