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REZUMAT. Lucrarea tratează necesitatea abordării problemei echipării amenajărilor de irigaţii în contextul progresului tehnic actual. 
Se prezintă interrelaţiile dintre progresul tehnic şi principalii factori determinanţi: resurse umane, preţul utilajului, piaţa utilajelor de 
udare. 
 
ABSTRACT. The paper presents the necessity to approach the equipment of irrigation establishment, in present technical 
development conditions. It presents the interconection between the technical progress and the main decisive factors: human 
resources, the cost of equipment, the market of watering equipments. 
 

1. INTRODUCERE 

Cercetări1efectuate pe plan intern au pus în evidenţă 
o tendinţă certă de modificare a climei, de la cea de 
tip continental temperat la cea continentală cu tente 
excesive [3,5 ]. 

În aceste condiţii, irigaţia are rol existenţial pe 2% din 
suprafaţa agricolă totală a României, de cca. 15 milioane 
ha, iar pe 38% are rol complementar faţă de precipitaţii. 
                                                 

1 Cercetător ştiinţific gradul I. 

În2medie, într-un deceniu, 2-3 ani sunt cu exces 
hidric cauzat, în principal, de precipitaţii excedentare, 
5-6 ani sunt cu deficit hidric şi 1-3 ani sunt normali. 

Reprezentând atât o secvenţă tehnologică în agro-
tehnologia plantei, cât şi cel mai important mijloc 
tehnic de atenuare sau eliminare a secetei pedologice 
(cel mai agresiv factor de risc din agricultură), irigarea 
reprezintă o lucrare costisitoare atât în România cât şi 
pe plan mondial [3]. 
                                                 

2 Cercetător ştiinţific gradul III. 
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Amenajările de irigaţie trebuie concepute, proiectate, 
realizate şi exploatate ca lucrări naturalist-inginereşti, 
dimensionate flexibil în raport cu modificarea în timp a 
unor elemente stabilite de studiile de specialitate. 

2. NECESITATEA UNEI ECHIPĂRI 
MODERNE 

Mai lent sau mai dinamic, progresul tehnic provoacă 
transformări importante în societate, existând posibili-
tatea măririi decalajului faţă de ţările dezvoltate. 

Orice domeniu de activitate – îndeosebi cel tehnic, 
în care se înscriu şi irigaţiile ca sistem hidrotehnic – 
este pretabil şi accesibil modernizărilor (prin soluţii, 
materiale, echipamente, tehnologii etc.), corespunzător 
unor cerinţe noi, generate în special de progresul tehno-
logic. 

Datorită costurilor mari ale sistemelor hidrotehnice, 
precum şi restricţiilor legate de resurse (apă, sol, 
energie, resursa umană, resursa financiară), în viitor 
accentul se va pune mai mult pe latura intensivă decât 
pe cea extensivă, urmărindu-se în primul rând utilizarea 
eficientă a apei, terenului şi energiei, în cadrul ame-
najării existente. 

Un obiectiv al Programului naţional de aderare a 
Romaniei la Uniunea Europeană îl reprezintă „extinderea 
suprafeţelor din amenajările de irigaţie existente, pe 
care se pot aplica udări”. 

Pentru soluţionarea obiectivului menţionat, trebuie 
să se acţioneze în patru direcţii, dependente de progresul 
tehnic, şi anume; reabilitarea infrastructurii amenajării 
pe segmentul priză - hidrant; echiparea cu utilaje 
moderne; cunoaşterea interrelaţiilor apă - sol irigat - 
fenofaze plante - mediu ambiant; training profesional.  

Echiparea unui sistem hidrotehnic se poate face post-
amenajare (în concordanţă cu parametrii amenajării) şi 
anterior amenajării (pe suprafeţe mici, după anul 1990). 

Se apreciază că echiparea este soluţionată cores-
punzător numai pentru circa 50% din suprafaţa totală 
amenajată pe plan naţional, de circa 3,0 milioane ha. 

3. INTERRELAŢII PROGRES TEHNIC - 
ECHIPARE 

Valorificarea într-un grad redus a amenajărilor de 
irigaţie prin subexploatarea acestora este generată, în 
principal, de lipsa echipamentului de udare sau de 
utilizarea unor produse neperformante.  

Echiparea sistemului hidrotehnic se poate face în 
două moduri :  

– post-amenajare, în concordanţă cu parametri con-
structiv-funcţionali ai amenajării interioare existente, 

specifică majorităţii sistemelor realizate anterior anului 
1990; 

– anterior amenajării, pentru sisteme mici, ţinând 
cont de performanţele utilajului de udare existent, ales 
in funcţie de folosinţa servită. 

Indiferent de data când se realizează achiziţionarea 
utilajului de udare, dotarea trebuie făcută în concor-
danţă cu cerinţele specifice tehnicii noi, neuzate moral, 
existente la nivel internaţional, folosind, pe cât posibil, 
utilaje care pot aplica norme variate pe durata ciclului 
de udare. 

În echiparea amenajărilor de irigaţie, influienţa 
progresului tehnic se manifestă asupra producătorului 
şi a deţinătorului de utilaje, în mod direct, prin com-
ponentele cantitativă şi calitativă ale resursei umane şi 
prin mărimea resursei financiare (în funcţie de preţul 
de vânzare ). 

Se disting o serie de interconexiuni între progresul 
tehnic în privinţa utilajului de udare şi factorii deter-
minanti [1,2,4], prezentate în continuare 

3.1. Progresul tehnic - resursa umană 

Aspectele prin care intervine factorul uman sunt, 
adesea, în afara domeniului şi chiar a logicii. Obiceiurile, 
preferinţele, tradiţiile şi prejudecăţile irigatorilor sunt 
greu de înţeles, fiind importante şi, uneori, hotărâtoare 
pentru alegerea finală. 

,,Securitatea socială” este prea importantă pentru a 
putea fi ignorată prin introducerea unor metode de 
irigaţie radical diferite. 

Nivelul de educaţie şi de pregătire profesională al 
fermierilor are o mare influenţi asupra diferitelor 
variante tehnice de procedee de udare. De exemplu, 
trecerea de la irigaţia prin brazde la cea prin aspersiune 
a fost aplicată cu succes in diferite zone geografice, 
realizându-se o pregătire tehnică mai bună a fermierilor, 
pentru a folosi o treaptă de punere sub presiune şi/sau o 
instalaţie de udare prin aspersiune. Ridicând nivelul 
educaţional al fermierilor, aceştia vor prefera să lucreze 
cu metode mai moderne.  

Interdependenţa dintre progresul tehnic şi resursa 
umană se manifestă prin: 

• înlocuirea muncii fizice cu cea intelectuală; 
• creşterea ponderii activităţii de automatizare; 
• creşterea ponderii fiabilităţii umane, prin adaptarea 

la soluţiile noi, dobândite prin transferuri internaţionale; 
• reducerea costurilor de exploatare şi valorificare a 

utilajului la capacitatea proiectată, la performanţe 
tehnice egale, ca urmare a experienţei personale. 

În tehnica de udare se asistă la un proces continuu de 
înlocuire a muncii fizice, necesară în special pentru 
mutarea instalaţiilor, cu cea intelectuală, precum şi de 
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transformarea activităţilor simple în lucrări complexe, 
în special de mecanizare şi/sau automatizare.  

Apar forme noi ale muncii manuale (operaţiuni de 
reglare, de introducere de date prin calculator şi de 
interpretare a unor mesaje şi / sau semnale, de depanare 
a unor dispozitive de automatizare, de întreţinere în 
timpul sezonului de irigat, dar şi în sezonul rece), care 
necesită o gamă tot mai largă de cunoştinţe şi de 
aptitudini intelectuale. Intervenţiile umane necesită 
personal calificat şi se efectuează, de regulă, doar la 
nivelul intrărilor şi ieşirilor procesului de aplicare a 
udării. 

Personalul calificat şi cu experienţă permite redu-
cerea costurilor de exploatare a utilajului şi folosirea 
acestuia la întreaga sa capacitate, comparativ cu ace-
laşi tip de utilaj, dar exploatat de personal necalificat. 

Din aceste considerente, pentru anumite categorii de 
persoane, grupuri sociale şi agenţi economici, asemenea 
schimbări sunt greu sau imposibil de realizat din mai 
multe cauze, cum ar fi vârsta şi psihologia inadecvate, 
lipsa interesului, necunoaşterea stadiului tehnic al 
problemei pe plan european şi mondial, nesesizarea 
necesităţii şi a direcţiilor schimbărilor respective. Aces-
tora, progresul tehnic le inspiră teamă şi nesiguranţă, 
conducându-i chiar la atitudinea de oponenţă. 

3.2. Progresul tehnic - preţul utilajului 

Interconectarea existentă între progresul tehnic şi 
preţul utilajului se concretizează prin următoarele 
aspecte: 

• la costuri identice, progresul tehnic tinde să îm-
bunătăţească performanţele; 

• raportul dintre efectele financiare anuale generate 
de creşterea performanţelor (∆Perf.) şi creşterea preţului 
utilajului (∆Preţ) trebuie să satisfacă condiţia de „creştere 
elastică”: ∆Perf. / ∆Preţ > k, unde k ≥ 1,10); 

• preţul de vânzare este cu atât mai mare cu cât uti-
lajul este mai performant, fiind necesară, totuşi, formarea 
lui în condiţii de piaţă. 

Preţul de vânzare al unui utilaj de udare performant 
poate să ajungă la 80 000 €, pentru o suprafaţă irigată 
de circa 120 ha. Achiziţionarea unor produse noi, dintre 
care unele foarte performante, dar şi foarte scumpe, 
trebuie să conducă şi la un transfer de mentalitate, atât 
pentru beneficiar cât şi pentru personalul de exploatare 
al utilajelor. 

Utilajele de udare traversează, succesiv, pe durata 
ciclului de viaţă normat, fazele de iniţiere, maturitate, 
dezvoltare şi decădere.  

Uneori, ca urmare a progresului tehnic înlocuirea 
utilajelor cu altele mai performante se face chiar înainte 
de a se atinge faza de dezvoltare. Durata de viaţă 

normată este de 10 ani, dar, printr-o exploatare corectă 
(cu uzură fizică redusă), utilajele pot fi utilizate până la 
20 de ani. 

Din punct de vedere al utilizatorului, este de dorit ca 
preţul de vânzare al unui tip de utilaj să îndeplinească 
şi condiţia menţionată anterior, dar, în acelaşi timp, să 
se formeze în condiţii de piaţă (cerere-ofertă). Orice 
creştere a acestuia trebuie să se reflecte prin perfor-
manţe tehnice superioare. 

Funcţionarea unei pieţe a utilajelor tinde să echili-
breze cererea şi oferta totală, fără a se realiza o egalitate 
decât numai în mod întâmplător.  

3.3. Progresul tehnic - piaţa utilajelor        
de udare 

Piaţa, prin mediul puternic concurenţial pe care-l 
creează şi ca urmare a răspândirii progresului tehnic 
prin globalizare, trebuie să conducă la achiziţionarea 
celor mai bune produse, în condiţiile unei dinamici 
rapide a productivităţii şi a calităţii acestora. 

Influenţa se realizează în modul următor: 
• piaţa realizează un puternic mediu concurenţial, 

ca urmare a diseminării rezultatelor cercetării prin 
globalizare; 

• producătorii de utilaje care vor aplica soluţii 
brevetate vor ocupa poziţii avantajoase pe piaţă; 

• piaţa internă a utilajelor este în curs de cristalizare, 
reproducând situaţia producătorilor de peste hotare, de 
care depinde prin soluţiile tehnice utilizate; 

• nu există un producător intern care să realizeze 
integral, cu componente interne, echipamente perfor-
mante (cu funcţionare automată); 

• fermierii români, dispunând de resurse financiare 
reduse, nu au, practic, acces la utilajele performante; 

• investiţia specifică a echipamentului, acceptabilă 
din punct de vedere al deţinătorilor de teren, este de 
0,020-0,030 €/m2, în următoarele condiţii: utilizarea 
pentru plata amortismentului a 50% din încasările 
obţinute din vânzarea sporului de producţie generat de 
irigaţie; durata normată de utilizare, de 8-10 ani. 

4. SOLUŢIA TEHNICĂ SPECIFICĂ 

În continuare se prezintă succint o soluţie rezultată 
din cercetare, care generează progres tehnic, măreşte 
gradele de valorificare a infrastructurii şi realizează 
folosirea durabilă a apei [2]. 

Din cercetările efectuate a rezultat că, în amplasa-
mentele favorabile, amenajarea de irigaţie reprezintă 
un subsistem al sistemului de gestiune a resurselor 
hidraulice pentru irigaţie şi hidroenergie, în care prima 
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folosinţă este principală, iar cogenerarea se face si-
multan şi fără a perturba debitul, volumul şi durata de 
funcţionare pentru irigaţie. 

În prezent, soluţiile de automatizare existente nu 
tratează şi partea de hidroenergie, fiind în principal de 
tip electric (acţionare cu electrostavile), hidraulic (cu 
regulatoare hidraulice de nivel) şi pneumatic. 

Soluţia tehnică propusă este originală (brevet Româ-
nia, nr. 116222 B) şi se aplică pe un canal de distribuţie 
alimentat gravitaţional, care permite valorificarea ener-
giei hidraulice. Se utilizează o microhidrocentrală sau o 
minihidrocentală, calculator de proces şi traductoare 
pentru umiditatea solului şi pentru nivelul apei. 

5. LIMITE ÎN ECHIPAREA AMENAJĂRILOR 

Există următoarele aspecte limitative (în special pe 
plan intern) : 

 1) scăderea interesului unor fabricanţi pentru ser-
viciile de cercetare, concomitent cu necesitatea de a 
fabrica în permanenţă produse performante, respectând 
condiţia (∆Perf / ∆Pret) > 1,10; 

 2) clarificarea problemei de a „vinde” produsele 
altora sau de a le „realiza”;  

 3) manifestarea mai pronunţată a globalizării în 
cercetare decât în alte domenii; 

 4) nerealizarea structurii de asociere pentru exploa-
tarea eficientă a amenajării; 

 5) achiziţionarea mai multor tipuri decât este necesar 
ca urmare a lipsei unui studiu de variante de echipare 
şi/sau practicarea unui service neperformant; 

 6) starea tehnica a conductelor distribuitoare de 
sector (antene ) şi ale armăturilor aferente; 

 7) performanţele constructiv – funcţionale ale 
shemei hidrotehnice. 

Privitor la realizarea unei structuri de exploataţii 
agricole asociative, se menţionează că exploataţia de 
tip fermă trebuie să asigure (conform agriculturii 
americane) vânzarea, pe parcursul unui an, a unei 
cantităţi de produse agricole în valoare de minimum 
10 000 USD. În România, în sectorul producţiei vegetale 
există 7600 exploataţii (comerciale, familiale, mixte) 
care deţin 3 123 422 ha teren agricol, revenind în medie 
411 ha / exploataţie. În fiecare judeţ, există exploataţii 
din fiecare categorie. Dintre judeţele cu capacităţi de 
irigat importante, cele mai multe exploataţii sunt în 
următoarele: Constanţa – 934, Călăraşi – 517, Dolj – 
495, Ialomiţa –490, Teleorman – 465, Tulcea – 423, 
Olt – 379 ş.a. 

6. CONCLUZII ŞI PROPUNERI 

• Implicaţiile progresului tehnic în privinţa utilajului 
de udare şi conexiunile cu principalii factori (resursa 
umană, costul fabricaţiei, producţia agricola, productivi-
tatea utilajului, calitătea udării), se prezintă în figura 1. 

 
 
 
 
 
 

Fig. 1. Impactul progresului tehnic 
privind utilajul de udare asupra 
principalilor factori dependenţi. 
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• Luând în considerare faptul că agricultura are 
particularităţile specifice fiecărei zone (tipurile de sol, 
factorii climatici, soiuri şi hibrizi, agrotehnologii), este 
bine ca importul din fonduri bugetare să fie susţinut de 
un studiu intocmit de un colectiv de cercetare abilitat. 
Studiul trebuie să menţioneze avantajele achiziţiei 
de peste hotare, comparativ cu cele realizate pe plan 
naţional, din punct de vedere al performanţelor, al 
viabilităţii şi al compatibilităţtii cu condiţiile de 
funcţionare din amenajări. 

• Dotarea trebuie făcută în concordanţă cu cerinţele 
specifice tehnicii noi, performante, neuzate moral şi de 
nivel internaţional, pentru a se valorifica superior apa 
de irigaţie. 

Pe plan european se manifestă aspectele generate de 
globalizare (mai pronunţat în cercetare decât în orice 
alt domeniu) şi de generalizarea utilizării standardelor 
europene armonizate, îndeosebi pentru calitatea şi certi-
ficarea produselor. 
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