
 
 
 

 
Parlamentul României 

Camera Deputaților 
 

Întrebare 
A/USR/326/24.09.2020 

Către: Nechita-Adrian Oros 
Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale  

 
De la: Cristina-Mădălina Prună 
 Deputat USR în circumscripția electorală nr. 42 București 
 
 
Obiectul întrebării: Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) și stadiul derulării Programului 

Național de Reabilitare a Infrastructurii Principale de Irigații din România (PNRIPIR) 
 
Stimate domnule Ministru,  

Referitor la Agenția Națională de Îmbunătățiri Funciare (ANIF) și Programului Național de Reabilitare a 
Infrastructurii Principale de Irigații din România (PNRIPIR), doresc să vă adresez următoarele întrebări și solicitări: 

1. Vă rog să îmi comunicați statele de funcții și numărul de personal ale unității centrale, ale filialelor teritoriale                  
și ale unităților de administrare ale ANIF pentru anii 2017, 2018 și 2019. De asemenea, vă rog să îmi                   
comunicați bugetul total (central și al filialelor) privind cheltuielile cu salariile. 

2. Câte din obiectivele infrastructurii principale de irigații propuse pentru reabilitare prin PNRIPIR aprobat prin              
HG 793/2006, cu modificările și completările ulterioare, au fost realizate până în prezent, defalcat pe etapele                
programului și pe filiale teritoriale ale ANIF? Care sunt obiectivele PNRIPIR în curs de execuție? 

3. Câte solicitări pentru accesare de fonduri prin submăsura 4.3 din cadrul PNDR 2014-2020 s-au primit în anii                 
2016, 2017, 2018 și 2019 din partea Federaţiilor de Organizaţii de Îmbunătăţiri Funciare (FOIF),              
Organizaţiilor de Îmbunătăţiri Funciare (OIF), Federaţiilor de Organizaţii ale Utilizatorilor de Apă pentru             
Irigaţii (FOUAI), Organizaţiilor Utilizatorilor de Apă pentru Irigaţii (OUAI) și a utilizatorilor neorganizați în              
OUAI, defalcat pe județe? Dintre aceste solicitări, câte au fost deja finanțate și câte sunt în lucru? Vă rog să                    
îmi detaliați stadiul lor pe fiecare județ. 

4. Câte solicitări pentru servicii de evacuare a apei în exces a primit ANIF în 2018 și 2019 și câte dintre acestea                     
au fost soluționate? 

Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris. 
 
Cu deosebită considerație și respect, 

Deputat 
Cristina-Mădălina Prună 

Data 
25/09/2020 

 
  

 

andreea.dinu
Text introdus
Nr.11220A/25.09.2020




