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Potrivit lui Paul Do-
bre, pentru Ilfov vor-
bim de aproape 50.000 
ha amenajate cu lucrări 
de irigații (15 amenajări 
și 58 de stații de pom-
pare - 8 stații de bază și 
50 de stații de pompa-
re de punere sub presiu-
ne) și de aproape 60.000 
ha pe care sunt amena-
jate lucrări de deseca-
re (57.718 ha - desecări 
gravitaționale, 837 ha - 
desecări cu pompare și 5 
stații de pompare). Refe-
ritor la instalațiile de de-
secare, directorul a vorbit 
despre o lungime totală 
a canalelor - de 796.067 
ml, despre un total de 
569 podețe, 22 de stăvi-
lare și 80 de ”căderi”.

În cazul activității de 
irigații însă, din păcate, lu-
crurile sunt clare, de ce-
va vreme... mai precis, 
din 2007, de când județul 
Ilfov NU a mai fost iri-
gat! ”În urma aplicării Le-
gii fondului funciar, tere-
nurile deținute de CAP și 
IAS au fost fărâmițate în 
suprafețe mici pentru pu-
nerea în posesie a proprie-
tarilor de drept. Aceștia nu 
s-au constituit în asociații 
și nu au mai solicitat apă 
pentru udarea culturilor. 
Cu toate eforturile depuse 
de ANIF și de organele în 
drept (poliție, jandarme-
rie) pentru stoparea sus-

tragerilor de componente 
din metal de la stațiile de 
pompare și din amenajări, 
acestea au fost descom-
pletate și chiar devastate. 
Acestea sunt cauzele pen-
tru care, în Ilfov, nu s-a mai 
irigat din 2007, în momen-
tul de față neavând sta-
ții de pompare funcționale 
pentru irigații”, a explicat 
Paul Dobre. Acesta a adă-
ugat că, în urma solicită-
rii unei societăți comercia-
le pentru constituirea unei 
Organizații a Utilizatori-
lor de Apă pentru Irigații, 
ANIF UA Ilfov a emis un 
referat tehnic pentru pro-
punerea de constituire a 
acestei ”OUAI”, în vede-
rea accesării de fonduri 
europene pentru reabili-
tarea stațiilor de pompare, 
punerea lor sub presiune 
și reabilitarea, evident, a 
rețelei de conducte îngro-
pate. De asemenea, UA Il-
fov a depus o ”notă con-
ceptuală” de reabilitare a 
prizei gravitaționale de pe 
Lacul Buftea și a galeri-
ei subterane de transport 
gravitațional al apei pen-
tru irigații pe canalul CA 
din amenajarea Buftea - 
Căciulați, în vederea irigării 
culturilor pe o suprafață de 
1.000 ha, direct din canal 
și/sau 2.527 ha cu stațiile 
de pompare SPP 2+3 Buf-
tea, SPP5 Ext. Mogoșoaia, 
SPP 4+13 Tamaș.

Desecarea, 
pentru prevenirea 
situaților 
periculoase 
provocate de 
inundații

”Desecarea și evacu-
area apei în exces din zo-
nele depresionare și cro-
vuri de pe terenurile cu 
aport freatic, cât și cele 
provenite din precipitații, 
se realizează printr-o re-
țea de canale de deseca-
re care au un rol impor-
tant și în combaterea pe-
ricolului de inundații. Tot-
odată, din cauza extin-
derii intravilanului și con-
struirii spațiilor de locuit 
și economice fără a exis-
ta o infrastructură adec-
vată, în speță canalizare 
pentru ape pluviale, uza-
te menajere/industriale-
convențional curate, 
ANIF UA Ilfov preia aces-
te ape provenite de la 
diverși beneficiari în re-
țeaua de canale de dese-
care. Și, tot ANIF UA Il-
fov emite avize de evacu-

are ape convențional cu-
rate și pluviale și încheie 
contracte de prestări ser-
vicii în care sunt prevăzu-
te anumite condiții, ast-
fel încât apele evacuate 
să fie convențional curate 
și urmărește, de aseme-
nea, permanent, pe tra-
seul canalelor de dese-
care eventualele guri de 
evacuare a apelor pe care 
nu le are în evidență și ia 
măsuri pentru intrarea în 
legalitate a deținătorilor 
acestora”, a prezentat 

Paul Dobre, activitatea 
de de secare de la nivelul 
uni tății ilfovene. În acest 
context, directorul a ex-
plicat că ANIF UA Ilfov 
are încheiate 180 con-
tracte de prestării servicii 
pentru evacuarea apelor 
pluviale și menajere epu-
rate/convențional curate.

Dificultăți în 
exploatarea, 
întreținerea 
și repararea 
infrastructurii 
de îmbunătățiri 
funciare

Dobre s-a referit și 
la o serie de dificultăți în-
tâmpinate în activitatea de 
exploatare, întreținere și 
reparații a infrastructurii de 
îmbunătățiri funciare. El a 
dat ca exemplu nerespec-
tarea zonelor de protecție 
a canalelor, prevăzută prin 
lege, și amplasarea unor 
construcții de interes pu-
blic și/sau privat în interio-
rul acestora (rețele de ga-

ze, străzi, alimentare cu 
apă etc). Și a făcut referi-
re la orașul Otopeni - stră-
zile M. Preda, M. Sorescu, 
Oașului, Maramureș, Mun-
teniei, Transilvaniei - limi-
trofe cu canalul CC III, la 
străzile N. Stănescu, M. 
Basarab - limitrofe cu ca-
nalul CC IV sau la comu-
na Corbeanca - str. Socu-
lui - limitrofă cu canalul Cd 
133 - cartier Măgura. ”De-
pozitarea deșeurilor pro-
venite din gospodăriile li-
mitrofe canalelor sau, izo-
lat, deversarea apei mena-
jere în mod abuziv în ca-
nalele de desecare; sub-
dimensionarea stației de 
epurare a orașului Otopeni 
(situată pe str. Transilvani-
ei, care evacuează în ca-
nalul CC III apă neepurată 
corespunzător, fapt pen-
tru care ANIF UA Ilfov este 
sancționată de “Apele Ro-
mâne” - SGA Ilfov pentru 
de pășirea concentrațiilor 
de poluanți), dar și une-
le dificultăți financiare ne 
crează probleme”, a expli-
cat Dobre.

Ilfov, fără strop de apă din amenajările 
de irigaţii

ANIF UA Ilfov a stabilit luarea unor măsuri cu efect imediat și de perspectivă, 
cum ar fi, spre exemplu, solicitarea aprobării de lucrări de întreținere și reparații, 
executate cu terți prestatori, acolo unde se impune funcționarea prioritară la 
parametrii proiectați a amenajărilor de desecare. Apoi, s-a depus la ANIF București 
pentru aprobare documentația pentru suplimentare debitului la subtraversarea DN1 
București - Ploiești a canalului CC III, prin construirea unei stații de pompare SPD 4, 
în Otopeni. De asemenea, unitatea ilfoveană va participa la acțiunile comune inițiate 
de primăriile din județ, “Apele Române” - SGA Ilfov - București, Garda Națională 
de Mediu, Consiliul Județean Ilfov, în vederea depistării și sancționării agenților 
economici care nu respectă normele de protecție a mediului și va interveni prin 
efort propriu cu mijloace manuale pentru igienizarea canalelor de desecare 
(strângere de PET-uri, resturi de vegetație ierboasă și lemnoasă provenite din 
gospodăriile limitrofe). Și, nu în ultimul rând, va încerca, alături de autoritățile locale, 
resposabilizarea locuitorilor în vederea menținerii curățeniei, pentru o comunitate 
nepoluată/verde, incluzând în această temă, evident, și canalele de desecare!

Măsuri dispuse

În cadrul celei mai recente întruniri a Colegiului 
Prefectural Ilfov, ședință care a avut loc în 
comun cu reprezentanții Colegiului Prefectural 
al Municipiului București, directorul Unității de 
Administrare Ilfov a Filialei Teritoriale Prahova, 
din cadrul Agenției Naționale de Îmbunătățiri 
Funciare (ANIF UA Ilfov) a făcut o informare privind 
activitatea instituției.

Carmen Istrate

 Sistemul de amenajări de desecare, salvarea din situații periculoase 
provocate de inundaţii, este funcțional cu dificultăți - din cauza 

nerespectării zonelor de protecție a canalelor, colmatarea acestora, 
acoperirea cu vegetație sau deșeuri, dar și pentru că sunt folosite la 

deversarea abuzivă a unor ape menajere, acolo unde nu există canalizare

Paul Dobre, director 
ANIF UA Ilfov

Stație de pompare 
pentru irigații, în 
zona com. Berceni

Canale ale sistemelor de îmbunătățiri 
funciare, acoperite de vegetație


