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Către: INSTITUȚIA  PREFECTULUI  JUDEȚULUI  GALAȚI 
Domnului Prefect Gabriel Aurelian PANAITESCU 
 
Referitor: Informare cu privire la situația infrastructurii de îmbunătățiri funciare de la nivelul 
județului Galați. Probleme deosebite și măsuri dispuse. Proiecte de investiții realizate sau în 
curs de derulare. 
 

 

 

 

 Stimate Domnule Prefect, 

  

 Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Galați, are în subordine în conformitate cu 

HG 615/2014 unitatea de administrare Galați, care își desfășoară activitatea de exploatare, 

întreținere și reparații a amenajărilor de îmbunătățiri funciare la nivelul județului Galați, în 

baza legii nr. 138/2004, republicată cu modificările și completările ulterioare. 

 Filiala Teritorială de Îmbunătățiri Funciare Galați administrează 4 amenajări complexe 

cu o suprafață netă amenajată pentru irigații de 145.204 ha, pentru desecare de 59.218 ha, 

pentru combaterea eroziunii solului de 161.220 ha. 

 

Prezentarea sintetică a activității 

Activitatea de irigații 

 În anul 2022 ANIF FTIF Galați a pregătit și contractat o suprafață amenajată de 

86.451,36 ha și asigură apa gratuită până la punctele de prelevare (SPP). La această dată s-au 

irigat 16.590,35 ha, din care Udarea I 14.044,25 ha. 

 Pentru punerea în funcțiune a obiectivelor de irigații din județul Galați au fost întocmite 

și înaintate către ANIF București, spre aprobare și demarare a procedurii de atribuire, 

documentații cu toate lucrările necesare a fi executate pentru buna funcționare a 

infrastructurii de irigații.   Personalul deservent de la stațiile de bază la irigații împreună cu 

inspectorii de zonă și conducerea Unității de Administrare au verificat starea tehnică a 

infrastructurii și au efectuat reviziile și reparațiile care au putut fi făcute cu efort propriu. 
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 Activitatea de desecare: 

Pentru activitatea de desecare cu pompare, respectiv desecare cu evacuarea apei în 

mod gravitațional s-a monitorizat permanent starea tehnică a infrastructurii de îmbunătățiri 

funciare. 

 În cursul acestui an au funcționat pentru evacuarea apei în exces de pe terenurile 

agricole stațiile: SPE 1-3, SPRE Ghimia, SRPE CE 32, SPE Somova, SPE Drăculești și SPE Stoicani. 

 Ca urmare a lucrărilor de reparații efectuate anul anterior pe situații de urgență la 

stațiile de desecare din amenajarea Brateșul de Sus și din Amenajarea Câmpia Covurlui - 

incinta Brateșul de Jos, stațiile din aceste două amenajări sunt funcționale și pot asigura 

evacuarea apei în exces de pe terenurile agricole. 

 

 Activitatea de combaterea eroziunii solului: 

 Inspectorii de zonă monitorizează permanent starea amenajărilor de combaterea 

eroziunii solului și identifică zonele în care este necesară intervenția prin lucrări de întreținere 

și reparații. 

 În cursul trimestrului I al acestui an au fost executate și recepționate lucrările de 

decolmatare și reprofilare la canal marginal CM137 aflat in intravilanul comunei Suhurlui, jud. 

Galati din Amenajarea Campia Covurlui. Această lucrare de combaterea eroziunii solului, aflată 

în administrarea ANIF, are rol de intercepție și evacuare controlată spre pârâul Suhu a 

scurgerilor de pe versanți produse în urma precipitațiilor pentru protejarea locuințelor din 

imediata vecinătate.  

 În luna Februarie și în luna Martie colectivul ANIF FTIF Galați a desfășurat activități de 

completare a golurilor din plantațiile antierozionale de salcâmi. Au fost plantați în total 4000 

de bucăți de puieți de salcâm în plantația ”Litera A” din localitatea Vârlezi. Această plantație 

are un rol important în stabilizarea terenului din imediata vecinătate a drumului județean 

dintre localitățile Vârlezi și Crăiești. 

 

 Avizare și monitorizare proiecte finanțate prin submăsura 4.3: 

 În conformitate cu Acordul de delegare 14859/19.10.2016 privind unele măsuri specifice 

necesare în implementarea tehnică și financiară a submăsurii 4.3 - Investiții pentru 

dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice - componenta 

infrastructura de irigații - Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 (PNDR), s-au 

desfășurat activități specifice de verificare, analiză și monitorizare a proiectelor implementate 

de OUAI/FOUAI de pe raza județului Galați. Astfel, din anul 2017 și până în prezent au fost 
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selectate spre finanțare 41 de proiecte de reabilitare și modernizare avute în proprietate / în 

folosință gratuită. 

 

 INVESTIȚII 

 Având în vedere că infrastructura de îmbunătățiri funciare are o durată de viață de peste 

30 de ani și necesită multiple reparații și modernizări, au fost propuse și promovate 

următoarele proiecte de investiții, aflate în diferite etape de proiectare, după cum urmează: 

 Irigații 

 Titlu proiectului: “Reabilitarea infrastructurii principale de aducțiune a apei pentru 

irigații Sifon Mălina, din Amenajarea Câmpia Covurlui, jud. Galați” 

 Faza de proiectare: Proiect Tehnic aprobat în CTE-ANIF 

 Amenajarea în care se desfășoară investiția: Câmpia Covurlui 

 Suprafața ce va beneficia de realizarea investiției: 68.820 ha 

 Capacități din cadrul proiectului ce urmează a fi reabilitate/modernizate: 

- Înlocuirea pe toată lungimea de 3069 m (fiecare), a celor două fire Dn 3500 mm, cu Dn = 

3200mm 

- Reabilitarea construcțiilor hidrotehnice pe ambele fire, atât a celor amonte (cu dimensiunile 

de 4m x5m) cât și a celor aval (înlocuirea elementelor de etanșeitate şi de reţinere a 

plutitorilor) 

- Reabilitarea instalațiilor de protecție, golire şi vizitare (compensatori de dilatație, a gurilor 

de vizitare, precum și ansamblurile de aerisire – dezaerisire tip DAD, etc.) 

- Construcțiile hidrotehnice de la capetele amonte si aval ale sifonului vor fi reabilitate. 

 Valoarea investiției: 96.182.206,13 lei fără TVA, respectiv 114.369.685,31 lei 

cu TVA, 

 Grad de realizare: Nu se află încă în fază de execuție 

 

 Titlu proiectului: “Reabilitarea infrastructurii principale de aducțiune a apei pentru 

irigații Sifon Lozova din Amenajarea  Câmpia Covurlui,  jud. Galaţi” 

 Faza de proiectare: DALI 

 Amenajarea în care se desfășoară investiția: Câmpia Covurlui 

 Suprafața ce va beneficia de realizarea investiției: 53.474 ha 

 Capacități din cadrul proiectului ce urmează a fi reabilitate/modernizate: 

- Înlocuirea pe toată lungimea de 3.365 m (fiecare), a celor două fire ale sifonului de 

aducțiune Lozova de Dn 3500 mm, cu conductă de Dn 3200 mm 
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- Reabilitarea construcțiilor hidrotehnice pe ambele fire, atât a celor amonte (cu dimensiunile 

de 4800 mm x 6000 mm) cât și a celor aval (înlocuirea elementelor de etanșeitate şi de reținere 

a plutitorilor) 

- Reabilitarea şi refacerea instalațiilor de protecție şi de golire (compensatori de dilatație, a 

gurilor de vizitare, precum și ansamblurile de aerisire – dezaerisire tip DAD , etc.) 

- Construcțiile hidrotehnice de la capetele amonte si aval ale sifonului vor fi reabilitate. 

 Valoarea investiției: 276.049,049 lei fără TVA, 328.038,516 lei cu TVA 

 Grad de realizare: Se află încă în fază de proiectare 

 

 Titlu proiectului: “Reabilitarea infrastructurii principale de aducțiune a apei pentru 

irigații Sifon Suhurlui, Sifon Valea Cocorașului, Sifon Valea Gerului, Sifon Valea Călmățui, 

sifon Valea Negrea din Amenajarea Câmpia Covurlui, jud. Galați” 

 Faza de proiectare: DALI 

 Amenajarea în care se desfășoară investiția: Câmpia Covurlui 

 Suprafața ce va beneficia de realizarea investiției: 42.923 ha 

 Capacități din cadrul proiectului ce urmează a fi reabilitate/modernizate: 

- Sifonul Suhurlui deserveşte 42.923 ha - firul drept:  

  - Înlocuirea pe toată lungimea de 3.575 m conducta sifonului Dn 3000 mm 

  - Reabilitarea construcțiilor hidrotehnice pe un fir, atât a celei amonte  cât și a 

celei din aval (înlocuirea elementelor de etanşeitate şi de reţinere a plutitorilor) 

  - Reabilitarea şi refacerea instalaţiilor de protecţie şi de golire (compensatori de 

dilatație, a gurilor de vizitare, precum și ansamblurile de aerisire – dezaerisire tip DAD, etc.) 

  - Constructiile hidrotehnice de la capetele amonte si aval ale sifonului vor fi 

reabilitate. 

 

- Sifonul Valea Cocoraşului deserveşte 24.215 ha - un fir:  

  - Înlocuirea pe toată lungimea de 360m conducta sifonului Dn 2800mm 

  - Reabilitarea construcțiilor hidrotehnice pe un fir, atât a celei amonte  cât și a 

celei din aval (înlocuirea elementelor de etanşeitate şi de reţinere a plutitorilor) 

  - Reabilitarea şi refacerea instalaţiilor de protecţie şi de golire (compensatori de 

dilatație, a gurilor de vizitare, precum și ansamblurile de aerisire – dezaerisire tip DAD, etc.)  

  - Constructiile hidrotehnice de la capetele amonte si aval ale sifonului vor fi 

reabilitate. 
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- Sifonul Valea Călmăţui deserveşte 16.365 ha- un fir:   

  - Înlocuirea pe toată lungimea de 855m conducta sifonului Dn 2700mm 

  - Reabilitarea construcțiilor hidrotehnice pe un fir, atât a celei amonte  cât și a 

celei din aval (înlocuirea elementelor de etanşeitate şi de reţinere a plutitorilor) 

  - Reabilitarea şi refacerea instalaţiilor de protecţie şi de golire (compensatori de 

dilatație, a gurilor de vizitare, precum și ansamblurile de aerisire – dezaerisire tip DAD, etc.)  

  - Constructiile hidrotehnice de la capetele amonte si aval ale sifonului vor fi 

reabilitate. 

 

- Sifonul Valea Gerului deserveşte 23.784 ha- un fir:   

  - Înlocuirea pe toată lungimea de 1.330m conducta sifonului Dn 2300mm 

  - Reabilitarea construcțiilor hidrotehnice pe un fir, atât a celei amonte  cât și a 

celei din aval (înlocuirea elementelor de etanşeitate şi de reţinere a plutitorilor) 

  - Reabilitarea şi refacerea instalaţiilor de protecţie şi de golire (compensatori de 

dilatație, a gurilor de vizitare, precum și ansamblurile de aerisire – dezaerisire tip DAD, etc.)  

  - Constructiile hidrotehnice de la capetele amonte si aval ale sifonului vor fi 

reabilitate. 

 

- Sifonul Valea Negrea deserveşte 8.708 ha – 2 fire  

  - Înlocuirea pe toată lungimea de 638m (fiecare), a celor două fire ale sifonului 

de aducțiune Dn 1500 mm, 

  - Reabilitarea construcțiilor hidrotehnice pe ambele fire, atât a celor amonte cât 

și a celor aval (înlocuirea elementelor de etanşeitate şi de reţinere a plutitorilor) 

  - Reabilitarea şi refacerea instalaţiilor de protecţie şi de golire (compensatori de 

dilatație, a gurilor de vizitare, precum și ansamblurile de aerisire – dezaerisire tip DAD, etc.) 

  - Constructiile hidrotehnice de la capetele amonte si aval ale sifonului vor fi 

reabilitate.  

 Valoarea investiției (neactualizată): 124.469.319,28 lei fără TVA, 

147,908,427.98 lei cu TVA 

 Grad de realizare: Se află încă în fază de proiectare 

 

 Titlu proiectului: “Reabilitarea infrastructurii principale din Amenajarea Terasa 

Tecuci-Nicorești, jud. Galați” 

 Faza de proiectare: DALI 
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 Amenajarea în care se desfășoară investiția: Terasa Tecuci-Nicorești 

 Suprafața ce va beneficia de realizarea investiției: 16.349 ha 

 Capacități din cadrul proiectului ce urmează a fi reabilitate/modernizate:  

- Reabilitarea SPA Ionăşeşti: Înlocuirea celor 2 agregate de pompare pe ramura nord şi 4 

agregate de pompare pe ramura sud cu tot cu partea de automatizare si electrică, înlocuit 6 

fire din conducta de aspiraţie şi 6 fire din conducta de refulare cu toate instalaţiile 

hidromecanice aferente, Lucrari de igienizare ale cladirii din incinta statiei de pompare 

 Valoarea investiției: 71.331.858 lei fără TVA şi 84.770.115 lei cu TVA 

 Grad de realizare: Se află încă în fază de proiectare 

 

 Titlu proiectului: “Reabilitarea amenajării de irigații Câmpia Covurlui- stațiile de bază 

SPA Prut, SPA Barboși și a canalului de aducțiune CA Barboși, jud. Galați” 

 Faza de proiectare: DALI 

 Amenajarea în care se desfășoară investiția: Câmpia Covurlui 

 Suprafața ce va beneficia de realizarea investiției: 10.217 ha 

 Capacități din cadrul proiectului ce urmează a fi reabilitate/modernizate: 

-Reabilitarea SPA Prut: înlocuit conductă de aspiraţie Dn 1000mm pe ambele fire pe o lungime 

totală de 208 ml şi efectuarea apărării de mal cu saltea de anrocamente la Râul Prut, Lucrari 

de igienizare ale cladirii din incinta statiei de pompare 

- Reabilitarea SPA Barboşi: înlocuit conductă de aspiraţie Dn 700mm pe toate cele 3 fire pe o 

lungime totală de 75 ml şi efectuarea apărării de mal cu saltea de anrocamente la Râul Siret, 

Lucrari de igienizare ale cladirii din incinta statiei de pompare 

-Reabilitarea Canalului de Aducţiune CA Barboşi pe o lungime totală de 3480 ml prin aducerea 

secţiunii la parametri iniţiali, căptuşirea canalului cu folie PVC şi turnarea unui pereu de beton 

C12/15 armat cu plasa STM 

 Valoarea investiției după actualizarea DG cu preţuri la zi: 23.194.144,65 lei fără 

TVA şi 27.558.529,43 lei cu TVA 

 Grad de realizare: Se află încă în fază de proiectare 

 Titlu proiectului: “Reabilitarea stațiilor SPA Stoicani, SPR Șivița și a canalelor de 

aducțiune CPA Stoicani, CD1 Stoicani, CPA 3 din amenajarea Brateșul de Sus, județul 

Galați” 

 Faza de proiectare: DALI 

 Amenajarea în care se desfășoară investiția: Brateșul de Sus 

 Suprafața ce va beneficia de realizarea investiției 
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 Capacități din cadrul proiectului ce urmează a fi reabilitate/modernizate: 

-Reabilitarea SPA Stoicani: Înlocuirea tuturor agregatelor de pompare cu tot cu partea de 

automatizare si electrică, înlocuit conductă de aspiraţie şi de refulare cu toate instalaţiile 

hidromecanice aferente, Lucrari de igienizare ale cladirii din incinta statiei de pompare 

- Reabilitarea SPR Şiviţa: înlocuit conductă de aspiraţie Dn 1200mm şi de refulare Dn 

1000mm cu toate instalaţiile hidromecanice aferente inclusiv refacerea bazinului de refulare,  

-Reabilitarea Canalelor CPA Stoicani 2.610 m (1 podeţ şi 2 stavilare), CD1 Stoicani 1800m (2 

podeţe) şi CPA3 6.905 m (2 podeţe şi o golire), pe toată lungimea, prin aducerea secţiunii la 

parametri iniţiali, căptuşirea canalului cu membrană PEID şi turnarea unui pereu de beton 

C12/15 armat cu plasa STM şi a lucrărilor hidrotehnice aferente 

 Valoarea investiției: (aprobată) 41.886.385,47 lei fără TVA, 49.776.906,67 lei 

cu TVA, iar actualizată 52.340.874,49 lei fără TVA, 62.201.799,45 lei cu TVA  

 Grad de realizare: Se află încă în fază de proiectare 

 

 Titlu proiectului: “Reabilitare infrastructura principala de irigatii Campia Covurlui, 

jud. Galati" 

 Faza de proiectare/execuție: în faza de avizare a Devizului General actualizat 

 Amenajarea în care se desfășoară investiția: Câmpia Covurlui 

 Suprafața ce va beneficia de realizarea investiției: 96.931 ha 

 Capacități din cadrul proiectului ce urmează a fi reabilitate/modernizate: 

 -Reabilitarea SPA Dunăre: Se vor înlocui 6 agregate cu tot cu partea de 

automatizare si electrică, întroducerea prin conductă de aspiraţie de Dn 2000mm 

până în dig, a unei conducte de Dn1000 mm (165mx12 fire) şi întroducerea prin 

conductă de aspiraţiede Dn 1100mm, a unei conducte de Dn1000 mm (55m x24 

fire), inclusiv înlocuirea vanelor din dig (24 buc.), a vanelor acţionate electric din 

statie (24 buc.), stavile pentru funcţionarea gravitaţională (24 buc.), a 6 conducte 

de refulare, a instalaţiilor de amorsare, Lucrari de igienizare ale cladirii din 

incinta statiei de pompare 

 - Reabilitarea SPA Lieşti: înlocuit conductă de aspiraţie Dn 1000mm la priză pe 

toate cele 4, înlocuire conductă sifon Dn1200mm în lungime de 270 m -2 fire, iar 

în albia Râului Siret se vor realiza supraînălţarea epiului existent şi coborârea 

aspiraţiilor la nivelul corespunzător, iar pentru refacerea prizei se va face pe 

viitor un studiu batimetric,  
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 -Reabilitarea Canalului Magistral Luncă pe o lungime totală de 5984 ml prin 

aducerea secţiunii la parametri iniţiali, impermeabilizarea pe zona superioară a 

taluzului, pe malul drept, refacere instalaţie de golire şi a instalaţiei de a 

limentare a canalului CE75 

 Valoarea investiției: (actualizată aprobată de CTE-ANIF) 62.352.459 lei fără TVA, 

74.109.183 lei cu TVA 

 Grad de realizare: Nu se află încă în fază de execuţie 

 

 Titlu proiectului: “Reabilitarea statiei SPR Cotu Văleni si a canalelor de distribuție CD 

monofilare, CD1 monofilare din amenajarea Brateșul de Sus, județul Galați” 

 Faza de proiectare:  

 Amenajarea în care se desfășoară investiția: Brateșul de Sus 

  Suprafața ce va beneficia de realizarea investiției: 1.015 ha 

 Capacități din cadrul proiectului ce au fost reabilitate/modernizate:  

- Reabilitarea SPR Cotu Văleni:  

 -Înlocuirea celor 4 agregate de pompare cu tot cu partea de automatizare si electrică, 

înlocuit conducta de aspirație şi conducta de refulare cu toate instalaţiile hidromecanice 

aferente pe partea de irigaţii, instalaţiile de amorsare şi epuisment, Lucrari de igienizare ale 

clădirii din incinta statiei de pompare 

- Reabilitarea Canalelor CD Monofilare şi CD1 Monofilare lungime totală 2.020m: 

 - Prin aducerea secţiunii la parametri iniţiali, căptuşirea canalului cu folie PVC şi 

turnarea unui pereu de beton C12/15 armat cu plasa STM 

 Valoarea investiției: 7.444.115,69 lei fără TVA şi 8.858.497,67 lei cu TVA 

 Grad de realizare: Urmează ca lucrarea să fie recepționată 

 

 Titlu proiectului: „Amenajare pentru irigații în Câmpia Covurlui – Schimbarea soluției 

de alimentare pentru S = 14732 ha, amenajare existentă, cu alimentare din acumularea 

Movileni“, județul Galați. 

 Faza de proiectare/execuție: Notă Conceptuală (aprobare CTE-ANIF) 

 Amenajarea în care se desfășoară investiția: Câmpia Covurlui 

 Suprafața ce va beneficia de realizarea investiției: 14.732 ha 

 Capacități din cadrul proiectului ce urmează a fi reabilitate/modernizate: 

- Se propune realizarea unei staţii de pompare de bază noi echipată cu 6 electropompe cu ax 

orizontal; 
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- Realizarea unei conducte de aducțiune Dn 2400 mm pe lungimea de 17,95 km 

- Realizarea unei conducte de aducțiune Dn 2100 mm pe lungimea de 7,835 km; 

- Realizarea unei conducte de aducțiune Dn 1400 mm pe lungimea de 5,235 km; 

- Se propune realizarea unei Stați de Repompare noi (lângă stația de punere sub presiune 

SPP54) pentru asigurarea apei necesare plotului SPP 37 

 Valoarea investiției: 462.395.000 lei(cu TVA 19 %) 

 Grad de realizare: Notă Conceptuală (aprobare CTE-ANIF) 

 

 Titlu proiectului: Reabilitarea infrastructurii principale de aducțiune a apei pentru 

irigații canal aducțiune CA canal de distribuție CD1, CD 2 si CD3, din Amenajarea  de irig. 

Nămoloasa Măxineni. 

 Faza de proiectare/execuție: Notă Conceptuală (aprobare CTE-ANIF) 

 Amenajarea în care se desfășoară investiția: Câmpia Covurlui Amenajarea  de irig. 

Nămoloasa Măxineni 

 Suprafața ce va beneficia de realizarea investiției: 6.083 ha  

 Capacități din cadrul proiectului ce urmează a fi reabilitate/modernizate: 

- Canal de Aducțiune (antitanc) (10.160 m) Refacere a sectiunii de scurgere şi a lucrărilor 

hidrotehnice 

- Canal CD1 (885 m) Refacere a sectiunii de scurgere şi a lucrărilor hidrotehnice 

- Canal CD2 (6300 m) Refacere a sectiunii de scurgere şi a lucrărilor hidrotehnice 

- Canal CD3 (3570 m) Refacere a sectiunii de scurgere şi a lucrărilor hidrotehnice 

 Valoarea investiției: 43.504.183,55 lei fără TVA, 51.769.978.42 lei cu TVA 

 Grad de realizare: Notă Conceptuală  

 

 DESECARE 

 Titlu proiectului: “Reabilitarea stațiilor de desecare SPR Șivița, SPE Stoicani și SPE 

Draculești din Amenajarea de desecare Brateșul de Sus, jud. Galați” 

 Faza de proiectare: se așteaptă Acordul de la APM 

 Amenajarea în care se desfășoară investiția: Brateșul de Sus 

 Suprafața ce va beneficia de realizarea investiției: 10.106 ha 

 Capacități din cadrul proiectului ce urmează a fi reabilitate/modernizate: 

- Reabilitare SPR Şiviţa (4.325 ha): 

 - Înlocuirea celor 4 agregate de pompare cu tot cu partea de automatizare si electrică, 

înlocuit conducta de aspirație şi conducta de refulare cu toate instalațiile hidromecanice 
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aferente pe partea de irigații, instalațiile de amorsare şi epuisment, reabilitarea bazinului de 

aspirație, lucrări de igienizare ale clădirii din incinta stației de pompare 

- Reabilitare SPE Stoicani (3.372 ha): 

 -Înlocuirea celor 5 agregate de pompare (2 Brateş 350 şi 3 Brateş 500) cu tot cu partea 

de automatizare si electrică, înlocuit conducta de aspirație și conducta de refulare cu toate 

instalațiile hidromecanice aferente pe partea de irigaţii, instalațiile de amorsare şi epuisment, 

reabilitarea bazinului de aspirație, lucrări de igienizare ale clădirii din incinta stației de 

pompare 

- Reabilitare SPE Draculești (2.409 ha): 

 -Înlocuirea celor 5 agregate de pompare (2 Brateș 400 şi 3 Brateș 600) cu tot cu partea 

de automatizare si electrică, înlocuit conducta de aspirație şi conducta de refulare cu toate 

instalațiile hidromecanice aferente pe partea de irigații, instalațiile de amorsare şi epuisment, 

reabilitarea bazinului de aspirație, lucrări de igienizare ale clădirii din incinta stației de 

pompare 

 Valoarea investiției: 11.324.230 lei fără TVA, 13.475.833,7 lei cu TVA 

 Grad de realizare: Nu se află încă în fază de execuție 

 

 COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI 

 Au fost întocmite și transmise spre promovare Notele conceptuale pentru: 

  Refacerea barajelor de pe ravena Toflea Brăhășești pentru a preîntâmpina inundarea 

localităților Toflea și Brăhășești - ”Reabilitare lucrări de CES pe ravena Toflea Brăhășești, 

județul Galați”.  

 Refacerea a 3 baraje de pămant, canale de coastă și de evacuare Valea Găunoasa,  

pentru stabilizarea terenului din zona și protejarea locuințelor și anexelor gospodărești din 

comunele Valea Mărului și Cudalbi - titlu proiect ”Reabilitarea lucrărilor de CES pe tronsonul V. 

Găunoasa, comuna Valea Mărului, județul Galați” 

 Refacerea barajelor de pământ existente, a lucrărilor transversale ( praguri, 

traverse), din Bazinul Hidrografic Stoeneasa Brănești , pentru a elimina pericolul pe care îl 

reprezintă scurgerea apelor din viituri(inclusiv al debitului solid antrenat de ape) în incinta 

îndiguită Brateşul de Sus şi vor fi aparate intravilanele satelor Vladeşti şi Braneşti și drumul 

naţional Dn 26 Galati-Oancea - ”Lucrări de prevenire a inundațiilor și consolidarea lucrărilor 

existente de atenuare a viiturilor din B H Stoeneasa-Brănești-Drăculești ” Judetul GALATI. 

 Refacerea barajelor Valea Oarba pentru protejarea localității Suceveni. 
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 Refacerea barajelor de greutate pe torenți BH Chineja zona 4, lucrări care protejează 

localitatile Fârțănești și Chiraftei. 

  

 PROBLEME DEOSEBITE 

 Încă din anul 2012, ANIF a propus lucrarea de investiţie „Reabilitare dig polder Brateş, 

judeţul Galaţi” în valoare de 27.035.490 lei, cand s-a realizat documentația DALI. 

 Fazele de proiectare PT, CS, DE, DTAC, din lipsa de fonduri au fost reprogramate de la 

an la an, nefiind promovate până în prezent.  

 Se impune continuarea demersurilor pentru obținerea de fonduri la obiectivul de 

investiții ”Recalibrarea albiei pârâului Chineja și a digului de apărare aval de com. Foltești, 

județul Galați”. Colmatarea albiei râului Chineja care are rol de canal de alimentare cu apă 

pentru irigații - CA Chineja și de evacuare a viiturilor a redus semnificativ capacitatea de 

transport. În situații de precipitații abundente se poate produce inundarea terenurilor agricole 

din incintele Brateșul de Sus și Brateșul de Jos prin deversarea digului de apărare precum și a 

unor obiective socio-economice importante din cartierul ”valea orașului” din Municipiul Galați. 

Din cauza costurilor extrem de ridicate până în prezent această investiție nu a fost promovată.

  

   Cu stimă, 

 

Director Filială Teritorială 
ing. Sorin Adrian PIRVU 

 
 
 

       Șef Serviciu TIAC                              Șef Serviciu PEP                       Șef Birou Operațional 
  ing. Marian Norocel SAVA                      ing. Oana MANEA                          ing. Iulian VIȚEL  
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