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Comunicat de presă

Astăzi, 16 aprilie 2018, au fost puse în funcțiune două stații de pompare aflate în Amenajarea
Terasa Brăilei din județul Brăila și în Amenajarea Pietroiu - Ștefan cel Mare din județul Călărași.
Amenajarea Terasa Brăilei este o amenajare hidroameliorativă, având o suprafață de 67.441 ha
disponibilă pentru irigații, care prin intermediul a două stații plutitoare de bază preiau apa din fluviul
Dunărea și cu ajutorul a cinci stații de repompare și a 395 km canale de aducțiune și distribuție
asigură apa necesară irigării culturilor agricole prin 34 de stații de punere sub presiune preluate prin
protocol de către cele 28 Organizații ale Utilizatorilor de Apa pentru Irigații si 31 de stații SPP
ce aparțin ANIF. Din cele 28 OUAI - uri înființate, 11 OUAI au accesat măsura 125.
Programul vizează reabilitarea celor 2 stații de pompare de bază, a 11 stații de repompare, a 68,4
km canale de aducțiune și a unui număr de 65 canale de distribuție în lungime totală de 328 km.
Pentru cele 2 obiective de investiții aferente acestei amenajări urmează elaborarea Proiectului
Tehnic in vederea începerii execuției propriu zise.
Amenajarea de irigaţii Pietroiu- Ştefan cel Mare are o suprafaţă supusă reabilitării de 52.428 ha
pe teritoriul a două judeţe (Călăraşi – 21.992 ha şi Ialomiţa – 30.506 ha), făcând parte din zona
Câmpiei Bărăganului de Sud.
În ceea ce privește principalele obiective supuse reabilitării acestea constau în cele 7 stații de
repompare menționate anterior, a stației de pompare de bază amplasată pe raza județului
Călărași, precum și a celor 50 km de canale de aducțiune și 80 km canale de distribuție,
împreună cu construcțiile hidrotehnice aferente.
Această amenajare cuprinde 2 obiective de investiții care vizează pe de o parte reabilitarea canalului
CAI din amenajare – aflată în curs de execuție și pe de altă parte, reabilitarea infrastructurii
principale de irigatii pentru care DALI-ul este aprobat în CTE ANIF și CTE MADR, urmând
elaborarea Proiectului Tehnic în vederea începerii execuției propriu zise.
Pe această amenajare sunt înființate 12 OUAI-uri (6 pe CL, 6 pe IL), din care 3 au accesat
submăsura 125. Distribuția apei între beneficiari se realizează prin canale distribuitoare și a celor 7
stații de repompare locale.

