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REZUMAT 
Construcţiile şi lucrările hidroameliorative din Câmpia Banatului au transformat acest teritoriu nelocuibil într-un mediu sănătos de 
viaţă. Prin regularizarea şi îndiguirea cursurilor de apă, precum şi prin lucrări de combatere a excesului de umiditate, mlaştinile de 
odinioară au devenit câmpurile fertile de azi. 
 
ABSTRACT 
The constructions and hidroameliorative works from Banat Field hade transformed an unlived territory with a healthy live 
environment. By regulation and banking the water course, and also through works for preventing the humidity excess, the old 
swamps became fertile plains in our days.  
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1. CONSIDERAŢII GENERALE 

Darul cel mai de preţ al omului este viaţa. Toate 
eforturile lui sunt îndreptate spre a crea condiţii materiale 
şi spirituale pentru a fi oglindite în calitatea vieţii. Având 
la dispoziţie resursele naturale: apa, uscatul (pământul), 
vegetaţia, energia şi vieţuitoarele, omul, prin activităţile 
sale, a modificat mediul înconjurător, cu dorinţa de a 
realiza condiţii de viaţă mai bune. Cu sute de ani în urmă, 
Banatul era acoperit de întinse mlaştini şi mocirle care 
cuprindeau toată câmpia joasă, făcând „aerul nesănătos” şi  

condiţii vitrege pentru dezvoltarea aşezărilor omeneşti. 

Populaţia era rară, căile de comunicaţie, ca inexistente, iar 

agricultura avea un caracter nedefinit şi nesigur, din cauza 

revărsărilor periodice ale râurilor şi consecinţelor acestora. 

Acest tablou al câmpiei Banatului de la începutul secolului 

al XVIII-lea (figura 1) este redat de Griselini, în lucrarea 

sa Istoria Banatului Timişan, iar din Istoria Banatului 

Severin, a lui Patriciu Dragalina, aflăm că, pe o hartă din 

anii 1723–1725, erau marcate în această provincie  

559 comune locuite şi 333 părăsite, mai ales în câmpie. 
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Legenda: 

1. mlaştini şi terenuri frecvent inundate (actual 

acoperite cu depozite argiloase); 

2. câmpie joasă rar inundabilă (actual acoperită cu 

depozite loessoide);  

3. câmpie înaltă neinundabilă 

 
Fig. 1. Câmpia Banatului, la începutul secolului al XVIII-lea. 

 
2. CONSTRUCŢII ŞI AMENAJĂRI CARE  

AU SCHIMBAT ASPECTUL CÂMPIEI 

BANATULUI 

 
Mareşalul Mercy, care guvernează cu energie şi 

pricepere Banatul între anii 1718–1719 şi 1722 şi 1733, 

începe redresarea agriculturii şi dezvoltarea localităţilor 

prin iniţierea primelor lucrări care urmăreau atât desecarea 

bazinului Bega cât şi navigabilitatea ei. În lucrarea „Istorie 

a creşterii şi descreşterii Imperiului Otoman”, Dimitrie 

Cantemir, ce însoţeşte pe sultanul Mustafa al IV-lea la 

despresurarea Timişoarei, arată că inginerul cretan Andreea 

Cornaro a întocmit un proiect pentru regularizarea râului 

Bega, după ce refăcuse în 1688 fortificaţiile Belgradului. 

Dimitrie Cantemir nu precizează dacă s-a realizat ceva din 

acest proiect. 

Lucrările începute în 1718 au continuat, astfel încât 

harta lui Müller, din 1769, înscrie clar primele lucrări 

hidroameliorative de regularizare şi desecare. Pe lângă 

regularizarea Begheiului sunt menţionate regularizarea 

Timişului, pentru a se putea realiza dubla conexiune Timiş 

– Bega (1758–1760, figura 2), şi regularizarea Bârzavei 

(1763). Prin lucrările executate în această perioadă s-au 

obţinut realizări importante în desecarea mlaştinilor şi 

canalizarea albiilor din bazinele Timiş – Bega şi Bârzava – 

Moraviţa, redându-se agriculturii întinse suprafeţe, îmbună-

tăţindu-se starea de sănătate a populaţiei şi condiţiile de 

circulaţie. 

După anul 1840, lucrările hidroameliorative s-au 
executat pe baza unor proiecte de ansamblu. Lucrările de 
protecţie împotriva inundaţiilor, ca şi cele de desecare, 
erau suportate de către cei direct interesaţi de realizarea 
lor, iar cele pentru navigaţie, de către stat (conform unui 
decret din anul 1850). De cele mai multe ori lucrările s-au 
executat de către populaţie, prin prestaţii în muncă neplătită. 

Inundaţia catastrofală din anul 1845 a impulsionat 

planul de regularizare a Tisei, constituindu-se tot atunci şi 

asociaţiile de îndiguiri ale riveranilor, iar în 1846, Socie-

tatea Centrală a Văii Tisei, pentru amenajarea integrală a 

bazinului său hidrografic, cu afluenţii săi. Dintre acestea, 

cele care interesau mai mult Banatul erau Asociaţia de 

regularizare a văilor Timişului şi Begăi, Asociaţia de 

regularizare şi desecare a Timişaţului şi Asociaţia de 

îndiguire şi desecare Aranca. 

Poate că reînfiinţate la nivelul bazinelor hidrografice 

şi chiar la nivelul comunităţilor locale, acestea ar aduce şi 

în prezent o altfel de abordare şi preocupare privind 

exploatarea şi întreţinerea lucrărilor din zona de interes.  

Cu toate greutăţile financiare şi materiale existente în 

momentele respective, suprafeţele redate agriculturii se 

măreau, la fel şi siguranţa recoltelor şi a comunităţilor 

existente. 

Până în 1920 s-au executat opt sisteme de desecare: 

Aranca, Răuţ, Utvin, Timişat, Rudna, Gad, Tolvădia 

(Livezile) şi Banloc. Toate aceste sisteme de desecare 

alcătuite din canale, construcţii hidrotehnice, staţii de 

pompare, din cauză că erau subdimensionate şi incomplete, 

nu reuşeau decât în parte să evacueze excesul de umiditate. 
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Fig. 2. Dubla conexiune Timiş – Bega (după BOTZAN, 1984). 

 

Astfel s-a ajuns să se refacă şi să se completeze 

lucrările de desecare, rezultând următoarele complexuri 

hidroameliorative (fig. 3). 
 

 

Fig. 3. Complexurile hidroameliorative 

din Câmpia Banatului. 

3. CONCLUZII 
 

● Omul a încercat mereu să redimensioneze, să 

completeze şi să reconstruiască după fiecare revărsare a 

apelor, toate acestea purtând amprenta momentului 

respectiv, atât din punct de vedere tehnic, dar mai ales din 

punct de vedere economic. 

● Prin eforturi continue şi răbdare, s-a reuşit ca 

suprafaţa Câmpiei Banatului să se prezinte astăzi sub 

forma câmpurilor fertile şi a comunităţilor cu un confort 

de viaţă ridicat. 

● Trebuie menţionată eleganţa şi justeţea soluţiei 

hidrotehnice date regularizării sistemului Timiş – Bega, 

prin dubla conexiune în nodurile hidrotehnice de la Coştei 

şi Topolovăţ. 

 
BIBLIOGRAFIE 

 
1.  Botzan M. Apele în viaţa poporului român, Ed. Ceres, 

Bucureşti, 1984. 

2.  Cantemir Dimitrie. Descrierea Moldovei, Editura Tineretului, 

Bucureşti (reeditare), 1967. 

3.  Dragalina P. Din istoria Banatului Severin, I, III, Caransebeş, 

1899–1902. 

4.  Griselini Fr. Istoria Banatului Timişan, Editura Facla, 

Timişoara (reeditare), 1984. 

5.  Oncia Silvica. „Excesul de umiditate din primăvara anului 

2005, în Banat”, Agricultura Banatului, nr. 3, 2005. 

 

  


